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 مقدمة املؤلف
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

النبيئني، وعلى عرتته هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبيئنا حممد خامت  احلمد
 الطيبني الطاهرين، وبعد:

فهذا حاصر مفيد ملا اشتمل عليه اجمللد األول من شرح األحكام للعالمة احلافظ علي بن 
بالل رمحه اهلل من األخبار، وكثري من اآلثار املسندة واملرسلة، وسنضيف إىل ذلك إن شاء 

ا  م يذكر يف هذا ازجءء، نسأل اهلل نن اهلل ما وجدناه يف تتمة اإلعتصام من شرح األحكام مب
يعني على التمام، ويف ذلك تقريب وتسهيل للباحث، وسنعنون للمواضيع اليت دلت عليها 
األخبار واآلثار من لدينا إن شاء اهلل لكل وما يناسبه، وباهلل نستعني فهو نعم املوىل ونعم 

 النصري، ومسيته: )إعالم األعالم بأدلة األحكام(.
ن نشرع فيما نريد نثبت خطبة شرح األحكام لعلي بن بالل رمحه اهلل ليعرف غرض وقبل ن

املؤلف رمحه اهلل والباعث له على ذلك، قال: )بسم اهلل الرمحن الرحيم رب يسر وال تعسر، 
واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد النيب وعلى نهل بيته الطبني األخيار 

  عنهم الرج  وههرهم تطهريا((.الصادقني، الذين نذهب اهلل
قال اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني صلوات اهلل عليه: احلمد هلل الذي ال تراه العيون، وال 

حتيط به الظنون، وال يصفه الواصفون، وال جيءي ننعمه العاملون، احملمود على السراء 
نقوهلا تعبدا( له سبحانه ورقا، والضراء والشدة والرخاء، واشهد نن ال إله إال اهلل حقا( حقا(، 



مقالة خملص من العباد قائل صدقا(، ونشهد نن حممدا( عبده ورسوله إىل خلقه، ونمينه على 
 وحيه، فعليه نفضل صالة املصلني وعلى نهل بيته الطيبني.

قال نبو احلسن علي بن بالل: نما بعد فإين ملا رنيت علماء املخالفني قد كثرت انتصارهتم 
من علمائهم، وتقوت مذاهبهم بشرحهم آثارهم وكتبهم، واالحتجاج هلم على  ألسالفهم

خصومهم، حىت كثرَّوا بذلك متعلميهم، ونذاعوا مبواظبتهم على تدري  كتبهم نذكارهم، و م 
نجد عندهم ألهل بيت رسول صلى اهلل عليه وآله الذين نمرهم اهلل باتباعهم واالئتمام هبم 

مهم رغبة ملا قد غفل عن تعليمها مشيخُتهم، ورغب عن ذكرا، وال يف علومهم ورسو 
تعلمها شباهُبم، واحداثُهم مع ما قد صنفوا وَخّرجوا من معضالت املسائل ونمهات 

األقاويل سادتُنا ونئمتُنا صلوات اهلل عليهم مما قلت مباالة علماء الرعية هبا ملا  م نيظروا 
لونه وهم بينهم شيء لغفلتهم عنها، وعن فيها، وظنوا نن لي  عندهم من العلم وما يتداو 

املواظبة عليها، دعتين الرغبة ونلفة احلق إىل نن نشرح من كتب نئمتنا هذا الكتاب ازجامع 
يف األحكام واحلالل واحلرام، إذا كان اهلادي صلوات اهلل عليه تفرد بتصنيفه وخترجيه هلبا( 

وضع هذه األبواب واملسائل  منه ملصلحة نوالده وشيعته ومن ختلف بعده منهم، فكان
للتفريع عليها، وليخرج يف كل فن كتابه على تفريعاته، فلما مثل هلا وعءم عليها توفاه اهلل 

إليه وقد رضي عمله وشكر سعيه عليه، ونرجو نن يكون ابتداؤنا شرحه وتبيينه مما يرزقنا اهلل 
تقدست نمساؤه وجل ثناؤه وفق على القيام به، ويثيبنا على العمل، مث نن اهلل تبارك وتعاىل 

للسيد نيب العباس نمحد بن إبراهيم احلسين نضر اهلل وجهه من القيام بنصرة هذا الكتاب 
وشرح غامض مسائله، وبنشر مذهب القاسم بن إبراهيم، وحيىي بن احلسني عليهم السالم 

 ما م يوفق ألحد من علماء

 نهل بيته.
ه الطاهرين، فلقد كان عمادا( هلذا الدين، وكان نسأل اهلل نن يبيض وجهه وجيمعه مع آبائ

قد بلغ من شرح هذا الكتاب على االتصال إىل باب سجديت السهو، وشرح سائر الكتب 
على غري االتصال، حىت ننه على غالب ظين نن لي  يشذ منه إال يسري، وإين عءمت إن 

ونزيد على ما شرح  ننسأ اهلل يف األجل نن آخذ من نول الكتاب وآيت مبا شرح على وجهه



من التعليقات اليت علقت عنه وعن غريه، فإن ما شرح على غاية االختصار واإلجياز ونيت 
باألخبار املتعلقة به وارد شرح كل كتاب إىل جنسه وشكله، نسأل اهلل نن يوفقنا المتامه 

 .ويعيننا على القيام بواجبه، ويعصمنا من الءلل واخلطل إنه على ذلك قدير، اه

 فسري اإلمام علي آلية النظر[]ت
-22تفسري علوي لقول اهلل تعاىل: } ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ نَاِضَرٌة، ِإىَل رَب َِّها نَاِظَرٌة {]القيامية:

 [، ونفي الرؤية عن اهلل عّء وجّل يف الدنيا واآلخرة.22
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

براهيم احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق نخربنا السيد نبو العباس نمحد بن إ
احلارثي، قال: حدثنا حممد بن حسان، قال: حدثنا النضر بن مسعدة عن نفلح بن حممد 

 عن حممد بن حيىي بن حممد بن عمر بن علي بن نيب هالب عن نيب معمر السعدي
-22ىَل رَب َِّها نَاِظَرٌة {]القيامية:عن علي عليه السالم يف قوله: }ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ نَاِضَرٌة، إِ 

[، قال: )ينتهي بأولياء اهلل إىل هنر يسمى احليوان، فتنضر وجوههم وهو اإلشراق، 22
فينظرون إىل رهبم مىت يأذن هلم يف دخول ازجنة، وال يعين الرؤية ألن األبصار ال تدركه كما 

[، وذلك مدحة امتدح هبا 302ِبرُي {]األنعام:قال: }َوُهَو يُْدرُِك األَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اخلَْ 
 .تبارك وتعاىل، فأحق من ال تنقطع مدحته يف الدنيا واآلخرة اهلل رب العاملني( اه

 وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال:

حدثنا عبد العءيء بن عبد اهلل قال: حدثنا عبد اهلل بن حممد بن كثري قال: حدثنا حممد بن 
عن سفيان بن عيينة عن الءهري عن علي بن احلسني عن نبيه عليهما السالم  حيىي العدين

قال: جاء رجل إىل نمري املؤمنني عليه السالم، فقال: هل رنيت اهلل إذ عبدت؟ قال: )ما  
كنت ألعبد ما م نره، فقال: كيف رنيت؟ قال:  م تره العيون مبشاهدة األبصار، ولكن رنته 

ال يدرك باحلواس وال يقاس بالناس، معروف بالعالمات، القلوب يف حقائق اإلميان، 
منعوت باآليات، ال جيور يف قضية، وهو اهلل الذي ال إله إال هو(، فقال الرجل: اهلل نعلم 

 حيث جيعل رساالته.
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا علي بن احلسن األمناري قال: حدثنا حممد 



قال: حدثنا نمحد بن عيسى بن زيد عن حسني بن علوان عن نيب  بن عبد العءيء الكالري
 خالد الواسطي عن زيد بن علي عليه السالم.

عن عمته زينب بنت علي نن فاهمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم دخلت 
على نيب بكر فقالت: )احلمدهلل على ما ننعم، وله الشكر مبا نهلم(، مث قالت: )املمتنع من 

 بصار رؤيته، ومن األلسن صفته، ومن األوهام اإلحاهة به(.األ
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا إسحاق بن إبراهيم بن علي قال: حدثنا 

 نمحد بن ثابت قال: نخربنا علي بن اهليثم عن وكيع عن موسى بن عبيدة
 رنيت ربك؟. عن حممد بن كعب قال: قيل للنيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم هل

 قال: ))رنيته بفؤادي، و م نره بعيين((.
 وبإسناده: عن وكيع عن إمساعيل بن نيب خالد عن عامر.

عن مسروق قال: قلت لعائشة: يا نم املؤمنني هل رنى حممد عليه السالم ربه؟ فقالت: 
 )لقد قف شعري مما قلت(.

يه وآله وسلم رنى ربه وبإسناده عن عائشة قالت: من حدثك نن رسول اهلل صلى اهلل عل
 [.302فقد كذب: }اَل ُتْدرُِكُه األَْبَصاُر َوُهَو يُْدرُِك األَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي {]األنعام:

 خطبة نمري املؤمنني عليه السالم يف التوحيد
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

مد بن جعفر القرداين قال: حدثنا نمحد حدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حم
 بن خالد قال: حدثنا نيب قال: حدثنا مسعدة بن صدقة.

عن جعفر بن حممد عليه السالم قال: هذه خطبة نمري املؤمنني عليه السالم يف التوحيد: 
)احلمدهلل الذي عال عن صفات املخلوقني، وجل عن معاين احملدودين، فال مثل له يف 

، ذلك اهلل الذي جل عن األبصار نن تدركه، وعن األوهام نن ختطره، وعن اخلالئق نمجعني
احلجب نن تسرته، وعن األمكنة نن تضمنه، وعن األزمنة نن ].......[) ( و م يءل عاملا( 
قديرا(، مسيعا( بصريا(،  م يضاده مليك، و م يعاونه شريك، مث خلق األشياء]........[) (، 

جدها بعد نن كانت معدومة، وقدرها فكانت معلومة، وال على مثال اخرتعها، فأو 



]........[) (، ونرا فيها البدايع، وقدرها متقنات، ودبرها حمكمات، خالق األرض 
والسماوات، والنور والظلمات، الذي جعل السماوات لكرسيه عمادا(، وجعل األرض 

ا(، العدل يف قضائه، لعباده مهادا(، وفجر األرض عيونا(، وجعل الشم  سراجا(، والقمر نور 
ازجواد يف عطائه، الذي امنت على العباد مبا نوسعهم من عدله، وجاد عليهم من بذله، 

واستظهر هلم من فضله، املرغب هلم يف هاعته لوعده، واملرهب هلم من معصيته لوعيده، مث 
ال( منه نجءل هلم املثوبة على ذلك بإنقاذه إياهم من املهالك، تطوال( منه وامتنانا(، وتفض

وإحسانا(، ذاك اهلل الذي ال حتيط به الظنون، وال حتجبه احلجب، وال جيري عليه الءوال، 
 وال إله إال هو املنعم املفضال، وصلى اهلل على حممد عبده ورسوله الذي اختصه لنفسه،

وارتضاه لدينه، فبعثه بنور ساهع، وكتاب جامع، فقام بتوحيده، ونمن اخللق من ظلمه، فلم 
بذلك قائما(، وبه دائما(، حىت توفاه اهلل إليه، وقد ختم به النبيئني، ونمت به عدة  يءل ( 

 املرسلني(.

 خطبة نخرى ألمري املؤمنني عليه السالم يف التوحيد
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

حدثنا وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا عبد العءيء بن إسحاق الفامي قال: 
منصور بن نصر بن الفتح قال: حدثنا نبو احلسني زيد بن علي العلوي قال: حدثين علي 

 بن جعفر بن حممد قال: حدثين احلسني بن زيد بن علي عن نبيه عن جده
عن نمري املؤمنني صلوات اهلل عليه ننه خطب خطبة التوحيد فقال: )احلمدهلل الذي ال من 

ن، يستشهد حبدوث األشياء على قدمه، ومبا ومسها شيء كان، وال من شيء كون ما كا
من العجء على قدرته، ومبا اضطرها إليه من الفناء على دوامه،  م خيل منه مكان فيدرك 

بأينية، وال له شبح مثال فيوصف بكيفية، و م يغب عن شيء فيعلم حبيثية، مباين زجميع ما 
يف األدوات، وخارج بالكربياء جرى يف الصفات، وممتنع عن اإلدراك مبا ابتدع من تصر 

والعظمة من مجيع تصرم احلاالت، ال حتويه األماكن لعظمته، وال تدركه األبصار زجالله، 
وال تقطعه املقايي ، ممتنع من األوهام واألفهام نن تستغرقه، وعن األذهان نن متتثله، تشتت 

واحد ال من عدد، عن اإلنبساط هوامح العقول، ونفدت عن اإلشارة إليه حبار العلوم، 



دامي ال بأمد، وقائم ال بعمد، لي  جبن  فتعادله األجناس، وال بشبح فتضارعه األشباح، 
ضلت العقول يف إدراكه، وحترّيت األوهام عن استغراق وصف قدرته، فال دهر خيلقه وال 
وصف حييط به، قد خضعت له رواية الصفات فتشهد بكيفية األجناس على ربوبيته، 

ى قدرته، وحبدوثها على ِقَدمه، وبءواهلا على بقائه، فلي  هلا حميص عن إدراكه وبعجءها عل
 إياها، وال خروج عن اإلحاهة هبا، وال احتجاب عن إحصائه هلا، وال

امتناع من قدرته عليها، كفى بإتقان صنعه له آية، وبرتكيب اخللق عليه داللة، وحبدوث ما 
بري منه عليه عربة، فلي  له حد منسوب، وال مثل فطر على ِقَدمه له شهادة، وبإحكام التد

مضروب، وال شيء عنه حمجوب، فتعاىل عن ضرب األمثال والصفات املخلوقة علوا(  
 كبريا((.

 خطبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بغدير خم
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نا فنأى، فإنه مروي عن نمري املؤمنني ونما قوله ني اإلمام اهلادي عليه السالم: الذي د
صلوات اهلل عليه، وكذلك عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يف خطبته بغدير خم، 
وهو ما حدثنا به نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا إسحاق بن حممد بن خالد املقري قال: 

ط  العلوي قال: حدثنا حدثنا موسى بن علي احملاريب قال: قرن علّي احلسن بن علي األف
حممد بن موسى اهلمداين عن حممد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عمرية وصاحل بن 

 عقبة عن قي  بن مسعان عن علقمة بن حممد
عن نيب جعفر عليه السالم ننه قال: خطب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم هذه 

يف تفرده، وجل يف سلطانه،  اخلطبة بغدير خم: ))احلمدهلل الذي على بتوحيده، ودنا
وعظم يف شأنه، ونحاط بكل شيء، قهر مجيع اخللق بقدسه وبرهانه، ذاك اهلل امللك 

 .القدوس، السالم املؤمن املهيمن العءيء ازجبار املتكرب(( واخلطبة بطوهلا اه
 قلت: هكذا يف شرح األحكام  م يتم اخلطبة .

 سالم أليب حنيفةمناظرة اإلمام موسى بن جعفر الصادق عليه ال
 قال نبو احلسن بن علي بن بالل رمحه اهلل:



وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق احلارثي، قال: حدثنا 
 موسى بن عمران بن يءيد الكويف قال: حدثنا احلسني بن يءيد.

 بن مسلم فقال له: عن حيىي بن القاسم قال: دخل نبو حنيفة مدينة الرسول ( ومعه عبد اهلل
يا نبا حنيفة إن هناك نبا عبد اهلل جعفر بن حممد عليه السالم، وهو عا م من علماء آل 
حممد، فسر بنا إليه فنسمع ما عنده، فأىب، فقال: ال بد، فصارا إىل الباب، فجلسا مع 
 مجاعة من شيعته ينتظرون خروجه نو دخوهلم عليه، إذ خرج غالم له ذؤابة، فقام الناس
هيبة له، فقال نبو حنيفة: من هذا؟ فقالوا: موسى ابنه، قال: ال بد يل نن نهجنه بني 

شيعته، فقلت: نخاف نن يُهجن بك، فقال نبو حنيفة: يا غالم نين يضع الغريب خاله يف 
بلدكم هذا؟ فقال: يا شيخ يتوارى خلف ازجدار، ويتوقا نعني ازجار، وشطوط األهنار، 

تقبل القبلة وال يستدبرها، ويضعه حيث شاء، مث قال: يا غالم ممن ومساقط الثمار، وال يس
املعصية؟ قال: ال ختلو من ثالث.إما من اهلل ولي  من العبد شيء، فلي  للحكيم نن 

يأخذ عبده بذنبه، وإما نن تكون من العبد فهما شريكان، فلي  للشريك األكرب نن يأخذ 
 منه بريء، إن شاء عفا وإن شاء نخذه األصغر بذنبه، وإما نن تكون من العبد واهلل
 وعاقبه، فسكت نبو حنيفة كأنه القم حجرا(.

تفسري اإلمام جعفر الصادق عليه السالم لقوله تعاىل }ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن 
 [00{]النحل:

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
محه اهلل قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق احلارثي، قال: وحدثنا السيد نبو العباس احلسين ر 

حدثنا حممد بن حسان قال: حدثنا حممد بن علي بن إبراهيم نبو مسينة الكويف قال: 
 حدثين: حممد بن سنان عن املفضل بن عمر ازجعفي قال:

قال نبو عبد اهلل يعين جعفر بن حممد عليه السالم: )إن اهلل عدل يأمر بالعدل واإلحسان 
إيتاء ذي القرىب حقه(، فكل ما كان من رنفة نو رمحة نو رضوان، فهو من اهلل وإىل اهلل، و 

 وكلما كان من الفحشاء واملنكر فإمنا هو من إبلي .



 سؤال الشامي ألمري املؤمنني عليه السالم عن مسريهم إىل صفني هل بقضاء وقدر؟
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو جعفر حممد بن عبد اهلل املقري إمالء،  وحدثنا السيد نبو
قال: حدثنا احلسني بن علي بن محاد املنقري قال: حدثنا نبو عبد اهلل حممد بن خالد 
السعدي قال: حدثنا عمرو بن وهب الطائي عن عمر بن سعيد عن حممد بن جابر عن 

نهل الشام غءوة صفني مع نمري املؤمنني  نيب إسحاق يعين السبيعي قال: غءا رجل من
صلوات اهلل عليه، فلما انصرف قال له:يا نمري املؤمنني نخربنا عن مسرينا إىل الشام نبقضاء 
من اهلل وقدر؟ قال له: نعم يا نخا نهل الشام، والذي فلق احلبة وبرن النسمة، ما وهئنا 

من اهلل وقدر، فقال الشامي: عند اهلل موهئا( وال هبطنا واديا(، وال علونا تلعة إال بقضاء 
احتسب عنائي، ما يل إذا( من نجر، فقال له علي عليه السالم: وحيك يا نخا نهل الشام 
لعلك ظننت قضاء ال زما( وقدرا( حتما(، لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب، وسقط 

اإلحسان من املسيء،  الوعد والوعيد من اهلل واألمر والنهي، وما كان احملسن نوىل بثواب
وال املسيء نوىل بعقوبة الذنب من احملسن، تلك مقالة عبدة األوثان، وحءب الشيطان، 

وخصماء الرمحان، وقدرية هذه األمة وجموسها، إن اهلل تبارك وتعاىل نمر ختيريا(، وهنى حتذيرا(، 
ء عبثا(، و م ينءل الكتاب وكلف يسريا(،  م ُيَطْع ُمكرِها(، و م يُعَص مغلوبا(، و م يرسل األنبيا

لعبا(، وما خلق السماوات واألض وال نرى عجايب اآليات باهال(}َذِلَك َظنُّ الَِّذيَن  
 [، فقام22َكَفُروافَ َوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر {]ص:

 الشامي مسرورا( ملا مسع مقالة نمري املؤمنني صلوات اهلل عليه، فقّبل رنسه، وننشأ يقول:
 نت اإلمام الذي نرجوا بطاعته .... يوم النشور من الرمحن رضوانان

 نوضحت من ديننا ما كان ملتبسا( .... جءاك ربك عنا فيه إحسانا
 مىت ُيشكِّكنا بالريب ذو سفه .... نلقى لديك له شرحا( وتبيانا

 و م نضل إن متسكنا حببلكم .... بذاك نمحد عن ذي العرش نوصانا
 اخللق كلهم .... بعد النيب علي اخلري موالنانفسي الفداء خلري 

 نخو النيب وموىل املؤمنني معا( .... ونول الناس تصديقا( وإميانا
 وبعل بنت رسول اهلل سيدنا .... نكرم به وهبا سرا( وإعالنا( 



 حديث من استلقى على املأثور ولب  املشهور.. إخل
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

روينا عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ما حدثنا به السيد نبو العباس احلسين َعَلَى ننا 
رمحه اهلل، قال: حدثنا عبد اهلل بن يوسف البكري قال: حدثنا الفتح بن سعيد العتكي نبو 
نصر قال: حدثنا حممد بن عبد املؤمن الوراق قال: حدثنا عبداملؤمن بن عبد العءيء القطان 

 بن سعيد عن نيب هيبة عن كرز ابن وبرة. قال: حدثنا سعيد
: ))من استلقى  عن الربيع بن خثيم نن سلمان الفارسي رمحة اهلل عليه قال: قال رسول اهلل (
 على املأثور، ولب  املشهور، وركب املنظور، ونكل الشهوات،  م يشم رائحة ازجنة نبدا(((.

 حديث إن يف الءنا ست خصال
 رمحه اهلل:قال نبو احلسن علي بن بالل 

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو بكر القطان حممد بن عثمان بن سعيد 
قال: حدثنا سهل بن إمساعيل بن احلارث املرادي قال: حدثنا علي بن حفص العبسي 

قال: حدثنا احلسن بن احلسني بن زيد بن علي عن نبيه عن جعفر بن حممد عن حممد بن 
 عن علي بن احلسني عن احلسني بن علي.علي بن احلسني 

عن علي عليه السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))يف الءنا ست 
خصال، ثالثة يف الدنيا، وثالثة يف اآلخرة، فأما اليت يف الدنيا: فإهنا تذهب بالبهاء، 

وسخط الرمحن، واخللود  وتعّجل الفناء، وتقطع الرجاء، ونما اليت يف اآلخرة، سوء احلساب،
 يف النار((.

 تفسري جعفر الصادق عليه السالم
 [.20لقوله تعاىل: }َونَنِذْرُهْم يَ ْوَم احلَْْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اأَلْمُر {]مرمي:

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
نا وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق قال: حدث

حممد بن حسان قال: حدثنا نمحد بن حممد بن عيسى األشعري عن احلسن بن حمبوب عن 
 نيب والد احلناط.



عن نيب عبد اهلل جعفر بن حممد عليه السالم يف قوله: }َونَنِذْرُهْم يَ ْوَم احلَْْسَرِة ِإْذ ُقِضَي 
موت فيها نبدا(، ويا [، ))قال: يقال ألهل ازجنة: يا نهل ازجنة خلود ال 20اأَلْمُر {]مرمي:

[، قال: 20نهل النار خلود ال موت فيها نبدا(، قال: وذلك قوله:}ِإْذ ُقِضَي اأَلْمُر{]مرمي:
 قضي على نهل ازجنة باخللود فيها، وقضي على نهل النار باخللود فيها((.

َا َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسولُُه {]املائد:  [55يف سبب نءول قوله تعاىل: }ِإمنَّ
 نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: قال

وحدثنا نبو احلسن علي بن زيرك اآلملي قال: حدثنا علي بن احلسني بن حبان قال: 
حدثنا حممد بن حيىي بن الضري  الفيدي قال: حدثنا عيسى بن عبد اهلل بن حممد بن 

 عمر بن علي بن نيب هالب قال: حدثين نيب عن نبيه عن جده.
َا عن علي صلوات اهلل ع ليه قال: ملا نءلت على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : }ِإمنَّ

َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالََة َويُ ْؤُتوَن الءََّكاَة َوُهْم 
والناس  [، خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فدخل املسجد55رَاِكُعوَن{]املائدة:

يصلون بني راكٍع وقائم فإذا سائل، فقال: ))يا سائل: هل نعطاك نحد شيئا(((، فقال: ال 
 .نعطاين خامته اه -يعين عليا( عليه السالم-.. إال هذا الراكع 

 يف نن نمري املؤمنني نول من صلى مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

حدثنا نبو احلسن علي بن حممد العطاردي الفقيه، قال: حدثنا مهاجر بن علي قال: و 
حدثنا نمحد بن علي القطان قال: حدثنا حممد بن حيىي بن ضري  قال: حدثنا نصر بن 

 مءاحم عن عبدالغفار بن القاسم عن سلمة بن كهيل.
اهلل ( نرعى غنما(  عن حبة العرين قال: مسعت عليا( عليه السالم يقول: كنت ننا ورسول

ببطن خنلة، فأتانا نبو هالب وحنن نصلي فقال: يا ابن نخي ما تصنعان، قال: فدعاه 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم إىل اإلسالم ثالثا(، فقال: ني عم، فقال: ما نرى مبا 
تقوالن بأسا(، ولكن ال تعلوين اسيت قال: فرنيت رسول اهلل ( يضحك، وقال علي عليه 

السالم: )لقد صليت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قبل نن يصلي معه بشر سبع 



 سنني(.
حدثنا السيد نبو العباس احلسين قال: حدثنا إمساعيل بن حممد بن صاحل البجلي قال: 
 حدثنا نمحد بن عبدازجبار العطاردي قال: حدثنا يون  بن بكري عن علي بن فاهمة.

قال: مسعت عليا( عليه السالم يقول: )ننا عبد اهلل ونخو رسوله عن األصبغ بن نباتة 
وصديقه األول، ال يقوهلا بعدي إال كّذاب مفرتي، ولقد صليت ست سنني، ودخلت 

 السابعة وما دخل نبو بكر يف اإلسالم(.

 بعض ما روي من األخبار على وجوب إمامة علي عليه السالم
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

حدثنا السيد نبو العباس نمحد بن إبراهيم احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن علي بن 
احلسني الصواف وإسحاق بن إبراهيم احلديدي قاال: حدثنا عمار بن رجاء، قال إسحاق 
وحدثنا حممد بن إدري  اخلنطلي، قاال: حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن مطر بن ميمون 

 الوراق.
ك قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إن نخي ووزيري، عن نن  بن مال

وخليفيت يف نهلي، وخري من نترك بعدي، ويقضي ديين، وينجء موعدي، ابن عمي علي 
 بن نيب هالب((.

وحدثنا السيد نبو العباس احلسين قال: حدثنا علي بن داود بن نصر قال: حدثنا حممد بن 
: حدثنا يوسف بن كليب املسعودي قال: حدثنا عامر بن كثري عبد العءيء بن الوليد قال

 السراج عن فضيل بن الءبري عن نيب داود.

عن عمران بن حصني قال: كنا عند النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم إذ دخل نبو بكر، 
فقال: ))يا نبا بكر سلم على علي نمري املؤمنني((، قال: ومن نمري املؤمنني يا رسول اهلل؟ 

ل: ))علي بن نيب هالب((، قال: عن نمر اهلل ونمر رسوله، قال: عن نمر اهلل ونمر قا
رسوله، قال: مث دخل عمر، فقال له مثل ما قال أليب بكر، واشرتط عليه كما اشرتط على 
نيب بكر، قال: فبايعه، قال: مث دخل سلمان و م يشرتط، مث دخل فالن وفالن وسلموا و م 

هلل ( أليب بكر وعمر: ))إين نمرتكما بالسالم عليه بإمرة املؤمنني يشرتهوا، مث قال رسول ا



فاشرتهتما علي فقلتما: عن نمر اهلل وعن نمر رسوله، فقلت: نعم، وقد نخذ اهلل ميثاقكما 
عليه كما نخذ ميثاق بين آدم إذ نشهدهم على ننفسهم نلست بربكم، نما لئن بغضتموه 

وم على يد صاحبه، مث قال: وربِّ الكعبة ال لتكفرن((، فلما خرجوا ضرب رجل من الق
 يكون هذا نبدا((.

وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن جعفر وابن نيب الربيع قاال: 
حدثنا علي بن هرمء ديار قال: حدثنا احلسني بن نصر بن مءاحم قال: حدثنا نيب عن 

 د اهلل بن نسعد بن زرارة األنصاري.جعفر ابن زياد عن هالل بن مقالص عن عب
عن نبيه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إنه ملا نسري يب إىل السماء، 
انتهي يب إىل قصر من لؤلؤ فراشه ذهب يتألأل، فأوحي إيل نو فأمرين يف علي عليه السالم 

 احملجلني((.بثالث خصال: بأنه سيد املسلمني، وإمام املتقني، وقائد الغر 

وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق احلارثي قال: 
حدثنا موسى بن عمران النوفلي قال: حدثين عمي احلسني بن يءيد عن احلسني بن نيب 
العلى عن حممد بن النعمان قال: قلت أليب عبد اهلل جعفر بن حممد عليه السالم: من 

وجحده فهو كافر؟ قال: نعم، إن اهلل افرتض حق علي عليه السالم على ننكر حق علي 
خلقه كما افرتض حق نبيئه ( عليهم، فحق رسول اهلل ( واجب مفرتض على مجيع اخللق، 
وكذلك حق علي بن نيب هالب عليه السالم، ألنه وصيه، وهو جيري كما جيري حملمد من 

د قابيل هابيل حني قتله، وكذلك جرت بعده، فإن كان القوم حسدوه يا حممد، فقد حس
 السنة يف نمري املؤمنني عليه السالم، ويف األئمة من بعد نمري املؤمنني عليه السالم.

حدثنا السيد نبو العباس احلسين قال: نخربنا نمحد بن علي بن عافية قال: حدثنا احلسن 
يد بن علي، قال بن علي السمان الطربي، قال: حدثنا احلسن بن حيىي بن احلسني بن ز 

حدثنا: احلسن بن احلسني العرين عن حيىي مساور عن حممد بن حيىي عن نيب قتادة عن 
 نبيه.

عن احلارث بن اخلءرج قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول لعلي عليه 
السالم: ))ما يتقدمك بعدي إال كافر، وال يتأخر عنك بعدي إال كافر، وإن نهل 

 ليسمونك نمري املؤمنني((. السماوات



وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن بالل الروياين قال: حدثنا 
حممد بن عبد العءيء الكالري قال: حدثنا احلسن بن احلسني العرين عن عامر بن كثري 

 واحلسني بن علوان عن نيب خالد عن زيد بن علي قال: حدثين نيب عن نبيه.

عن علي عليه السالم قال: قال يل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ننت اهلادي 
 من بعدي، من خالف هريقك ضل إىل يوم القيامة((.

 سبب نءول قوله تعاىل:
 [22}ُقْل اَل َنْسأَُلُكْم َعَلْيِه َنْجر(ا ِإالَّ اْلَمَودََّة يف اْلُقْرىَب {]الشورى:

الل رمحه اهلل: وروينا نن احلسني بن علي بن نيب هالب كان إذا قال نبو احلسن علي بن ب
[، قال: 22سئل عن قوله:}ُقْل الَ َنْسأَُلُكْم َعَلْيِه َنْجر(ا ِإالَّ اْلَمَودََّة يف اْلُقْرىَب {]الشورى:

سلوا األنصار، ففي دارهم نءلت،فأتوهم، فقالوا: قلنا فيما بيننا من كل حق رسول اهلل 
يه وآله وسلم قد قضينا إال خلة فأتيناه، فقلنا: يا رسول اهلل نفرض لك يف صلى اهلل عل

نموالنا شيئا( ينعشك ويعينك فيما ننت من سبيله من تبليغنا وتعليمنا، فأنءل اهلل عّء وجّل 
ن تودوين يف [، إال ن22عليه: } ُقْل الَ َنْسأَُلُكْم َعَلْيِه َنْجر(ا ِإالَّ اْلَمَودََّة يف اْلُقْرىَب{]الشورى:

 نهل بييت وحنوه، وروي يف تأويلها عن زيد بن نرقم وابن عباس وغريمها.

 يف ازجهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: وروينا عن نمري املؤمنني عليه السالم: إن ازجهاد 

، مث بالقلب وذلك نضعفه، فمن بالقلب واليد واللسان، وذلك معظمه، مث باللسان والقلب
  م يعرف قلبه معروفا(، و م ينكر منكرا(، فقد نك .

ورورينا عن نمري املؤمنني عليه صلوات رب العاملني ننه قال: مسعت رسول اهلل ( يقول: ))من 
رنى منكم منكرا( فليغريه بلسانه، فإن  م يستطع بلسانه فليغريه بقلبه، فإذا فعل فقد غريه، 

ن رجال( قتل رجال( باملشرق، فبلغ ذلك من باملغرب فرضوا بعمله كانوا له شركاء، وذلك لو ن
 وإذا غريه بقلبه و م يستطع نن يغريه بلسانه، فقد غريه((.



 يف وجوب تعلم العلم وهلبه
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

ن حممد بن مهرويه وما حدثنا به السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا علي ب
القءويين قال: حدثنا نبو العباس بن حممد الدوري واحلسن بن علي بن عفان العامري قاال: 

 حدثنا احلسن بن عطية عن نيب عاتكة.
عن نن  قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))اهلبوا العلم ولو بالصني، فإن 

 هلب العلم فريضة على كل مسلم((.
يد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا احلسن بن حممد بن مسلم املقري قال: وحدثنا الس

حدثنا حممد بن احلسني اخلثعمي قال: حدثنا إمساعيل بن إسحاق الراشدي قال: حدثنا 
 حيىي بن هاشم الغساين قال: حدثنا نبو خالد الواسطي عن زيد بن علي عن آبائه.

قبل نن يرفع، نما نين ال نقول لكم ننه جيمع  عن علي عليه السالم قال: )تعلموا العلم
فريفع إىل السماء ولكن يكون العا م يف القبيلة فيموت فيذهب  -مث نهوى بيده-هكذا، 

بعلمه، ويتخذ الناس رؤساء جهاال(، فُيسئلوا فيفتوا فيضلوا وُيضلوا ويقولون بالرني ويرتكون 
 اآلثار، فعند ذلك هالك هذه األمة(.

 نمان ألهل السماء، وحديث السفينة(( حديث: ))النجوم
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

وحدثنا به السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن علي بن احلسني 
الصواف قال: نخربنا عمار بن رجاء قال: نخربنا عبيد اهلل بن موسى عن موسى بن عبيدة 

 األكوع.الرّبذي عن إياس بن سلمة بن 
عن نبيه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))النجوم نمان ألهل السماء، 

 ونهل بييت نمان ألهل األرض((.
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نعيم عبدامللك بن حممد بن عدي قال 

ن صاحل األسدي عن نيب حدثنا: حممد بن إمساعيل بن مسرة األمحسي قال: حدثنا مفضل ب
 إسحاق.

عن حنش الكناين قال: مسعت نبا ذر يقول وهو آخذ بباب الكعبة: نيها الناس من عرفين 



فأنا من قد عرفتم، ومن ننكرين فأنا نبو ذر، مسعت رسول اهلل ( يقول: ))إن مثل نهل بييت 
 فيكم، مثل سفينة نوح، من ركبها جنا، ومن ختلف عنها هلك((.

  نن للقاضي نن جيتهد إن  م جيد احلكم يف الكتاب والسنةحديث معاذ يف
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا إمساعيل بن إبراهيم بن شنبذين قال: 
حدثنا نبو قالبة البصري عبدامللك بن حممد قال: حدثنا بشر بن عمر عن شعبة عن نيب 

ن الثقفي قال: مسعت احلارث بن عمرو الثقفي حيدث عن ناس من نهل محص من عو 
 نصحاب معاذ.

عن معاذ بن جبل قال: ملابعثين رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاٌء((؟ قلت: نقضي بكتاب اهلل، قال: ))فإن  م جتد يف كتاب اهلل((، 

، ((،  قلت: بسنة رسول اهلل ( قال: ))فإن  م يكن يف كتاب اهلل، وال يف سنة رسول اهلل (
: ))احلمدهلل الذي وّفق رسول رسول اهلل ملا يرضي  قلت: َنجتهُد وال آلو، فقال رسول اهلل (

 رسول اهلل((.
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا عيسى بن حممد العلوي قال: حدثنا 

قال: حدثنا احلسن بن احلسني العرين عن علي بن القاسم احلسني بن احلكم احلربي 
 الكندي عن حممد بن عبيد اهلل بن علي بن نيب رافع عن نبيه عن جده.

عن علي بن نيب هالب عليه السالم قال: )نول القضاء كتاب اهلل، فما وجدمت يف كتاب 
، وما  م ينب لكم اهلل فاقضوا به، وما  م جتدوه يف كتاب اهلل فاتبعوا فيه قضاء رسول ا هلل (

 فيه قضاء الرسول فقضاُء ذوي العدل من املؤمنني(.
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا احلسن بن حممد بن مسلم قال: حدثنا 
نمحد بن هارون بن العباس املقري قال: حدثنا نمحد بن احلسن بن مروان عن نمحد بن 

 عامر الواسطي عن نبيه عن جده.

مد بن عبد اهلل النف  الءكية عليه السالم قال: إمنا حيكم احلاكم مبجهود ما عنده إذا عن حم
 م جيد نثرا( وال سنة، فانظر يف ذلك نظرا( بليغا(، مث تصفح األحكام، وناظر فيها نهل بييت، 



فإهنم نحكم الناس صغارا(، ونعلمهم كبارا(، وهم صفوة اهلل من خلقه، ومعدن العلم، فإن 
يما اختلفوا فيه من تلك األحكام نثرا( ماضيا( نو سنة اتبعته، وإال نظرت مبجهود وجدت ف

 علمك ونظرك بأحسن ما ترى.

 مبتدن شرح نبواب الطهارة
 باب القول فيما يستحب ملن نراد الغائط

 وما ينبغي له نن ينتهي يف التسرت عند الغائط والبول
ا روي عن رسول اهلل ( ننه: )كان إذا نراد قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: وكذلك م

 احلاجة نبعد املمشا يف األرض(.
وقال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: وفرض عليه سرتها إذا  م يكن خاليا(: ألنه قيل: 
يا رسول اهلل عوراتنا ما نأيت منها وما نذر؟ فقال: ))احفظ عورتك إال من زوجتك، نوما 

 يت إذا كان نحدنا خاليا(؟ قال: ))فاهلل نحق نن يستحيا منه((.ملكت ميينك(( فقيل: نرن
وحدثنا نبو احلسن علي بن زيرك اآلملي قال: حدثنا حممد بن عبد الرمحن الشامي قال: 

 حدثنا خلف بن هشام البءار قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد.
 عن عبد امللك بن الربيع عن نبيه.

 عليه وآله وسلم : ))استرتوا ولو بسهم(( . عن جده قال: قال رسول اهلل صلى اهلل
وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن داود بن نصر قال: حدثنا 
حممد بن عبد العءيء قال: حدثنا حممد بن سعيد األصبهاين قال: حدثنا عبد السالم بن 

 حرب عن األعمش.
ه وآله وسلم إذا دخل اخلالء  م يرفع ثوبه عن نن  قال: )كان رسول اهلل صلى اهلل علي

 حىت يدنو من األرض(.
 يف النهي عن البول قائما( 

قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: وذكر عن قوم منهم نبو هريرة وابن سريين والشعيب 
 نهنم رخصوا يف البول قائما(، ورووا حديث األعمش عن شقيق.



هلل عليه وآله وسلم فأتى سباهة قوم فبال قائما(، عن حذيفة قال: كنت مع النيّب صلى ا
وهذا عند حيىي بن احلسني صلوات اهلل عليه غري صحيح، وإن صح فلضرورة نو علة، كما 
: )ننه بال قائما( لوجع كان مبأبضه(، ولعل البول من قيام كان نوقى له من  قد روي عنه (

 اإلنتشار عليه.
 اين عن نبيه.وروى الثوري عن املقدام بن شريح بن ه

عن عائشة قالت: )من حّدثك نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بال قائما( فال 
 تصدقه، ما بال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قائما( منذ ننءل عليه الفرقان(.

وعن عمر بن اخلطاب فيما حّدثنا به السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا حممد 
براهيم بن إسحاق، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاين عن عبد الرزاق عن ابن بن إ

 جريج عن عبدالكرمي بن نيب املخارق عن نافع عن ابن عمر.
عن عمر قال: رآين رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نبول قائما(، فقال: ))يا عمر ال 

 تبل قائما(، فما بلت بعد قائما(((.
نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن  وحدثنا السيد

 منصور قال: حدثنا إمساعيل بن موسى عن شريك عن املقدام بن شريح عن نبيه.
عن عائشة قالت: )من حّدثكم نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم كان يبول قائما( 

 فال تصدقوه، فإنه إمنا كان يبول قاعدا((.
حدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نمحد بن حممد بن نيوب قال: حدثنا نبو و 

علي إمساعيل بن داود الديبلي قال: حدثنا الفضل بن عمر نبو نصر عن إبراهيم بن حيىي 
عن سهل بن سفيان عن عبيد اهلل بن عصمة النصييب عن عباد بن كثري عن عثمان األعرج 

 عن احلسن.

نصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم منهم علي بن نيب هالب عليه عن رهط من 
السالم ونبو الدرداء وغريمها حيدثون عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : )ننه هنى نن 

 يبول الرجل قائما((.
 التعوذ عند دخول اخلال

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:



س رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا نخربنا به السيد نبو العبا
إسحاق بن إبراهيم الصنعاين عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن النضر بن نن  عن 

 نن  قال معمر ونخربين عبد العءيء موىل نن .
عن نن  نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))إن هذه احلشوش حمتضرة، فإذا 

خلها نحدكم فليقل: اللهم إين نعوذ بك من اخلبث واخلبائث((، ويف بعض األخبار: د
 ))إن حشوشكم حمتضرة حتضرها الشياهني، فإذا دخلتموها فتعوذوا باهلل((.

ووصف حيىي بن احلسني صلوات اهلل عليه يف املنتخب ما يقول يف التعوذ وهو: ما حدثنا 
دثنا نبو زيد عيسى بن حممد العلوي قال: حدثنا به السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: ح

حممد بن منصور قال: حدثين نمحد بن عيسى عن حسني بن علوان عن نيب خالد عن زيد 
 بن علي عن آبائه.

عن علي عليه السالم: إنه كان إذا دخل املخرج قال: )بسم اهلل، اللهم إين نعوذ بك من 
 م(.الرج  النج ، اخلبيث املخبث، الشيطان الرجي

 النهي عن استقبال القبلة، واستدبارها بالبول نو الغائط
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

وقد روينا عنه ( فيما نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن إبراهيم 
ثوري بن إسحاق قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاين عن عبد الرزاق عن ال

 عن األعمش عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يءيد.
عن سلمان الفارسي رمحة اهلل عليه قال: قال املشركون إنا لنرى صاحبكم يعلمكم حىت ننه 
يعلمكم اخلراءة، فقال هلم: )إنه لينهانا نن نستقبل القبلة، ونن يستنجي نحدنا بيمينه، 

 وهنانا عن الروث والعظام(.
لعباس رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن جعفر وحممد بن إبراهيم بن وحدثنا السيد نبو ا

إسحاق، قاال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد عن عبد الرزاق عن معمر عن الءهري 
 عن عطاء بن يءيد الليثي.

عن نيب نيوب األنصاري قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إذا نتى نحدكم 
 قبل القبلة، وال يستدبرها، ولكن ليشرق نو ليغرب((.الغائط فال يست



 يف قراءة القرآن مع احلدث األصغر
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو بكر الصواف قال: نخربنا عمار بن رجاء 
 و بن مرة عن عبد اهلل بن سلمة.قال: نخربنا نبو داود الطيالسي قال ننبأنا شعبة عن عمر 

عن علي عليه السالم قال: )كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقرئنا القرآن على  
 كل حال إال نن يكون جنبا((.
 ما يقول إذا خرج من املخرج

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: مث إنا نستحب له نن يذكر اهلل.

ني عليه السالم وهو ما حدثنا به السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل مبا رويناه عن نمري املؤمن
قال: حدثنا نبو زيد عيسى بن حممد العلوي قال: حدثنا حممد بن منصور املرادي قال: 
 حدثنا نمحد بن عيسى عن احلسني بن علوان عن نيب خالد عن زيد بن علي عن آبائه.

ملخرج قال: )احلمد هلل الذي هناين ما عن علي عليه السالم: ننه كان إذا خرج من ا
 نهعمين، احلمدهلل الذي عافاين يف جسدي، احلمدهلل الذي نماط عين األذى(.

قلت: قوله: احلمدهلل الذي هناين ما نهعمين، هذه ازجملة زيادة ليست يف نمايل نمحد بن 
 عيسى، وال اجملموع، وال األحكام للهادي عليه السالم، وإمنا رووا.

عليه السالم: ننه كان إذا خرج من املخرج، وقال اهلادي: )من املتربز(، قال: عن علي 
)احلمدهلل الذي عافاين يف جسدي، احلمدهلل الذي نماط عين األذى(، فالءيادة تفرد هبا نبو 

 احلسن علي بن بالل رمحه اهلل، وهي ال تضر، فالءيادة من العدل مقبولة.
 :قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل

وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق، قال: 
 حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاين عن عبد الرزاق.

عن ابن جريج قال حدثت عن بعض نهل املدينة نن نوحا( صلى اهلل عليه كان، إذا ذهب 
 قى يف جسدي قوته، ونذهب عين نذاه(.إىل الغائط قال: )احلمدهلل الذي رزقين لذته، ونب

وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن إبراهيم قال: حدثنا 
 إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن نيب علي.



عن نيب ذر رمحة اهلل عليه ننه كان إذا خرج من اخلالء قال: )احلمد هلل الذي نذهب عين 
 ين(.األذى وعافا

 النهي عن اإلستنجاء باليمني
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: مث ما يدل على نن املستحب اإلستنجاء باليسار:
ما حدثنا به السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن جعفر وحممد بن إبراهيم بن 

الثوري عن األعمش  إسحاق قاال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاين عن عبد الرزاق عن
 عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يءيدي.

عن سلمان الفارسي رمحة اهلل عليه قال: قال املشركون إنا لنرى صاحبكم يعلمكم حىت 
اخلراءة، قال: )إنه لينهانا نن نستقبل القبلة، ونن يستنجي نحدنا بيمينه، وهنانا عن الروث 

 والعظام(.
هلل قال: حدثنا حممد بن إبراهيم قال: حدثنا إسحاق عن وحدثنا السيد نبو العباس رمحه ا

 عبد الرزاق عن معمر عن حيىي بن نيب كثري عن عبد اهلل بن نيب قتادة.
عن نبيه قال: )هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نن يستنجي الرجل بيمينه، ونن 

 مي  ذكره بيمينه(.
نا حممد بن إبراهيم قال: حدثنا إسحاق عن وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدث

 عبد الرزاق عن إبراهيم بن حممد.
عن احلويرث نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))مييين لوجهي، ومشايل 

 لفرجي((.
وروي نن احلسن بن علي عليه السالم قال: نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))مييين 

 ي((.لوجهي ومشايل لفرج
 يف السواك مع الطهور

قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: فأما احلديث الذي ذكره حيىي بن احلسني صلوات 
اهلل عليه وسلم فهو ما حدثنا به السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زيد عيسى بن 

سى عن حممد العلوي قال: حدثنا حممد بن منصور املرادي قال: حدثين نمحد بن عي



 حسني بن علوان عن نيب خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليه السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم :))لوال نين نخاف نن 
 نشق على نميت لفرضت السواك مع الطهور، ومن نهاق السواك مع الطهور فال يدعه((.

ال: حدثنا نبو نمحد الفرايضي قال: حدثنا ونخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل ق
حممد بن سليمان بن احلارث الواسطي قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا حيىي بن 

 نيب كثري عن عثمان بن ساج عن سعيد بن جبري.
عن علي عليه السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إن نفواهكم هرق 

 بالسواك((. القرآن، فطهروها
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 

منصور قال: حدثين نمحد بن عيسى عن حسني بن علوان عن نيب خالد عن زيد بن علي 
 عن آبائه.

عن علي عليه السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))مامن امرء مسلم 
ام يف جوف الليل إىل سواكه فاسنت به، مث تطهر فأسبغ الوضوء، مث قام إىل بيت من ق

بيوت اهلل عّء وجّل، إال نتاه ملك فوضع فاه على فيه، فال خيرج من جوفه شيء إال دخل 
 يف جوف امللك حىت جييء به يوم القيامة شهيدا( مشفعا(((.

محد بن سعيد قال: حدثنا عبدالواهب بن وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا ن
 علي قال: حدثنا عبد اهلل بن ميمون عن جعفر بن حممد.

عن نبيه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))السواك مطهرة للفم، ومرضاة 
 للرب((.

وبإسناده عليه السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ما زال جربيل 
 يوصيين بالسواك حىت خشيت نين نجفا إذا ورد((.

ونخربنا نبو علي مَحْد بن حممد بن علي بن هاشم مبدينة ما مطري قال: حدثنا حممد بن 
هارون الروياين نبو بكر قال: حدثنا يون  بن عبداألعلى قال: حدثنا بن وهب قال: 

 .نخربين مسلمة عن معاوية بن حيىي الصديف عن ابن شهاب، عن عروة
عن عائشة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))صالة على اثر سواك، نفضل 



 من سبعني صالة بغري السواك((.
 صفة التطهر غسل اليدين قبل الوضوء
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

 حدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن علي بن سْروشان قال:
حدثنا نبو حامت الرازي قال: حدثنا حممد بن نوح قال: حدثنا زياد بن عبد اهلل البكائي عن 

 عبدامللك بن نيب سليمان عن نيب الءبري.
عن جابر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إذا قام نحدكم من النوم فأراد 

ال يدري نين باتت يده وعلى ما نن يتوضأ، فال يدخل يده يف وضوءه حىت يغسلها، فإنه 
 وضعها((.

وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد اهلل بن حممد التميمي قال: 
حدثنا حممد بن علي بن سهل األنصاري قال: حدثنا موسى بن حبر املروزي قال: حدثنا 

 زياد بن عبد اهلل عن نيب الءبري.

صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إذا استيقظ نحدكم من نومه عن جابر قال: قال رسول اهلل 
 فال يدخل يده يف اإلناء، حىت يغسلها ثالثا(، فإنه ال يدري نين باتت يده((.

حدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا ابن نيب حامت، قال: حدثنا نمحد بن 
ايده عن خالد بن علقمة عن عبد سنان قال: حدثنا عبد الرمحن بن مهدي قال: حدثنا ز 

 خري.
عن علي عليه السالم قال: جل  علي مث قال لغالمه: )ائتين بطهور، فأتاه بإناء فيه ماٌء 

وهست، فأخذ بيمينه اإلناء، فأكفأه على يده اليسرى، مث غسل كفيه، مث نخذ بيده اليمىن 
كل ذلك ال يدخل يده اإلناء، فأفرغ على يده اليسرى، مث غسل كفيه، فعله ثالث مرات،  

يف اإلناء، حىت يغسلها ثالث مرات، مث ندخل يده يف اإلناء، فتمضمض واستنشق(، وذكر 
 احلديث مث قال: )هذا ههور نيب اهلل، من نحب نن ينظر إىل ههور نيب اهلل، فهذا ههوره(.

 االستنجاء
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
وآله وسلم ننه قال: ))إذا استنجى نحدكم، فال  روي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه



يستجمر بدون ثالثة نحجار لي  فيها عظم وال رجيع((، وقال: ))ثالثة نحجار ينقني 
 املؤمن((.

حدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو بكر الصواف قال: نخربنا عمار بن 
 ليث عن عبد الرمحن بن األسود. رجاء قال: حدثنا احلسني بن علي ازجعفي عن زايدة عن

عن عبد اهلل بن مسعود قال: انطلق النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم حلاجته فقال: ))ائتين 
 بشيء نستنجي به وال تقربين حائال( وال رجيعا(((.

وقال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: ووجه آخر، وهو نن اهلل تعاىل قال يف نهل قباء: 
[، فقالوا: إنا نغسل القبل 301بُّوَن َنْن يَ َتَطهَُّروا َواللَُّه حيُِبُّ اْلُمطَّهِّرِيَن {]التوبة:}رَِجاٌل حيُِ 

: ))ال صالة إال بطهور((. : ))هو ذاكم فعليكموه(( ومما يؤكد ذلك قوله (  والدبر، فقال (
 وقال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: دليل آخر وهو

لعباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زيد العلوي، وحدثنا الشيخ ما حدثنا به السيد نبو ا
نبو احلسني علي بن إمساعيل قال: حدثنا الناصر للحق عليه السالم قال: حدثنا حممد بن 
منصور قال: حدثين نمحد بن عيسى عن احلسني بن علوان عن نيب خالد عن زيد بن علي 

 عن آبائه.
سألت النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ، فقالت: إن املرنة  عن علي عليه السالم: إن امرنة

 تأيت اخلالء هل جيءيها نن تستنجي بشيء سوى املاء؟ قال: ))ال؛ إال نن ال جتد املاء((.
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن جعفر وحممد بن إبراهيم قاال: 

 عن سفيان الثوري.حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق 
عن عبد امللك بن عمري قال: قال علي عليه السالم: )إن من كان قبلكم كانوا يبعرون 

 بعرا(، وننتم تثلطون ثلطا(، فأتبعوا احلجارة املاء(.
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن جعفر وحممد بن إبراهيم قاال: 

 لثوري عن يون  بن خباب عن عبد الرمحن بن زياد.حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ا

عن عبد اهلل بن احلارث بن نوفل قال: سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نهل قباء، 
فقالوا: إنا نستنجي باملاء، قال: ))إنكم قد نثين عليكم، فدوموا((، قال: فنءلت: }رَِجاٌل 



 [.301بُّ اْلُمطَّهِّرِيَن {]التوبة:حيُِبُّوَن َنْن يَ َتَطهَُّروا َواللَُّه حيُِ 
وحدثنا الشيخ نبو احلسني علي بن إمساعيل قال: حدثنا نبو بكر حممد بن هارون الروياين 
قال: حدثنا حممد بن بشار قال: حدثنا عبد الرمحن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن 

 منصور عن جماهد.
سول اهلل صلى اهلل عليه وآله عن احلكم بن سفيان نو سفيان بن احلكم قال: )رنيت ر 

 وسلم توضأ، فنضح فرجه باملاء(.
وحدثنا علي بن إمساعيل قال: حدثنا نبو بكر قال: حدثنا ابن محيد قال: حدثنا جرير عن 

 منصور عن جماهد.
عن احلكم نو نيب احلكم بن سفيان الثقفي قال: )رنيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

 وضأ، ونضح فرجه باملاء(.وسلم بال مث دعا مباٍء فت
وحدثنا علي بن إمساعيل قال: حدثنا نبو بكر قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا نبو 

 قتيبة قال: حدثنا احلسن بن علي اهلامشي قال: حدثنا عبد الرمحن األعرج.
عن نيب هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))قال يل جربيل، يا حممد 

 توضأت فانتضح((. إذا
وحدثنا علي بن إمساعيل قال: حدثنا نبو بكر قال: حدثنا نبو بكر األثرم قال: حدثنا عبد 
 اهلل بن صاحل عن بن هليعة عن عقيل بن شهاب عن عروة بن الءبري عن نسامة بن زيد.
ليه عن نبيه زيد بن حارثة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))نراين جربيل ع

 السالم الوضوء، فأخذ كفا( من ماٍء، فنضح فرجه((.

وحدثنا علي بن إمساعيل قال: حدثنا نبو بكر قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا زيد 
 بن حباب عن نوح بن نيب مرمي عن نيب الءبري.

عن جابر: )نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم كان إذا توضأ نخذ كفا( من ماٍء فنضح 
 ه(.فرج

وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال حدثنا: حممد بن إبراهيم بن إسحاق بن 
إبراهيم الصنعاين، عن عبد الرزاق عن سفيان، عن زر عن حصني بن سرية: نن حذيفة  

 كان يستنجي باملاء إذا خرج من اخلالء.



قال حدثنا: إسحاق،  وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال حدثنا: حممد بن إبراهيم،
 عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال نخربت.

عن املسور بن رفاعة القرظي ننه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : 
 ))استنجوا باملاء، فإن فيه مصحة للباسور((.

 املضمضة واالستنشاق
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

حلسين رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن احلسني السويدي قال: نخربنا السيد نبو العباس ا
حدثنا احلسني بن بكر قال: حدثنا سهل بن إبراهيم احلنظلي قال: حدثنا هشام عن نيب 

 عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خري.
غ عن علي عليه السالم قال: نتينا عليا( عليه السالم فدعاء بالطهور، فُأيت بإناٍء فيه ماٌء فأفر 

على يديه من اإلناء فغسلهما ثالثا( قبل نن يغمسهما يف اإلناء، مث متضمض واستنشق ثالثا( 
 مث قال: )من سره نن يعلم وضوء رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فهو هذا(.

قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: وقد روينا هذا احلديث من غري هريق نيب العباس 
 نوضح من هذا وهو:

ماحدثنا به نبو بكر بن إسحاق بن بشر اآلملي قال: حدثنا نبو حممد عبد اهلل بن حممد 
بن إبراهيم الفرهاذاين النسوي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا نبو عوانة عن خالد 

 بن علقمة عن عبد خري.
عا عن علي عليه السالم قال: نتينا علي بن نيب هالب صلوات اهلل عليه وقد صلى فد

بطهور فقلنا ما يصنع وقد صلى؟! ما يريد إال ليعلمنا، قال: فأيت بإناٍء فيه ماٌء وهشت 
فأفرغ من اإلناِء على يديه فغسلهما ثالثا(، مث متضمض واستنشق ثالثا( من الكف الذي 

 يأخذ به املاء، مث قال يف آخره: )من سرّه نن يعلم وضوء رسول اهلل ( فهو هذا(.
يسار عن ابن عباس ننه: توضأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وهكذا عن عطاء بن 

 ، فغرف غرفة متضمض منها واستنشق.
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن إبراهيم قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن حممد عن حجاج بن نرهأه عن خالد بن علقمة عن 



 خري.عبد 
عن علي عليه السالم نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : )استنشق ثالثا( بكٍف 

 واحٍد، ومتضمض ثال(ثا((.
 غسل الوجه وختليل اللحية

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
روي عن نمري املؤمنني علي عليه السالم ننه قال: )ما بال نقوام يغسلون وجوههم(، ويف 

 يث: ))يتوضأون قبل نن تنبت اللحى، فإذا نبتت اللحى ضيعوا الوضوء((.بعض احلد
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن علي بن سروشان قال: حدثنا نبو 

 حامت قال: حدثنا سهل بن عامر قال: حدثنا عمر بن سليم عن نيب غالب.
 ه وآله وسلم إذا توضأ خلل حليته باملاء(.عن نيب نمامة قال: )كان رسول اهلل صلى اهلل علي

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن احلسني السويدي قال: حدثنا 
احلسن بن بكر قال: حدثنا سهل بن إبراهيم عن هشام عن حممد بن جابر عن موسى بن 

 نيب عائشة.
لى اهلل عليه وآله وسلم فخلل عن عبد اهلل بن شداد بن اهلاد) ( قال توضأ رسول اهلل ص
 حليته باملاِء، فقال: ))هكذا نمرين ريب نن نخلل حلييت((.

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا 
 إسحاق الصنعاين عن عبد الرزاق عن مقاتل عن قتادة.
قال: ))جاءين جربيل عليه السالم فقال: عن نن  نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 

 إن ربك يأمرك بغسل الفنيك، قلت: وما الفنيك؟ قال: الذقن((.
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن إبراهيم قال: حدثنا إسحاق عن 

 عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبدالكرمي.
حليته، فقيل له: ما هذا؟ فقال:  عن حسان بن بالل: )نن عمار بن ياسر توضأ فخلل
 رنيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم خيلل حليته(.

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نمحد بن خالد الفارسي قال: حدثنا حممد 
بن احلسني اخلثعمي قال: حدثنا عباد بن يعقوب قال: حدثنا احلسني بن زيد بن علي 



 بن حممد عن نبيه عن جده.قال: حدثنا جعفر 
عن علي عليه السالم: ننه مر برجل يتوضأ، فوقف عليه حىت نظر إليه، فلم خيلل حليته، 
فقال: )ما بال نقوام يغسلون وجوههم قبل نن تنبت اللحى، فإذا نبتت اللحى ضيعوا 

 الوضوء(.
 مسح الرنس

ح الرنس كسائر نعضاء قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: ونءيد وضوحا( على نن مس
 الوضوء.

حديث عبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن نيب نوىف، ونيب رافع: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 وآله وسلم مسح ثالثا(، وكذلك عن عثمان ثالثا(.

وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن جعفر وحممد بن إبراهيم 
 ن عبد الرزاق عن إسرائيل عن نيب إسحاق.قاال: حدثنا إسحاق ع

عن نيب حية بن قي  قال: شهدُت عليا( عليه السالم يف الرحبة حني توضأ، فغسل كفيه 
ثالثا( ثالثا(، ومتضمض واستنشق ثالثا(، وغسل وجهه ثالثا(، وذراعيه ثالثا( ثالثا(، ومسح 

مث قال: )رنيت رسول اهلل برنسه وغسل قدميه ثالثا(، مث استتم قائما( فشرب فضل وضوءه، 
 صلى اهلل عليه وآله وسلم فعل كالذي رنيتموين فعلت، فأحببت نن نريكم(.

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا 
 إسحاق عن عبد الرزاق.

 عن معمر قال: )بلغين نن عليا( عليه السالم ميسح ثالثا((.
 نني ونهنما من الرنسمسح األذ

قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: حلديث ابن علية عن نيب إسحاق عن حممد بن 
 هلحة بن زيد بن ركانة عن عبيد اهلل اخلوالين.

عن ابن عباس قال: قال علي عليه السالم: )نال نتوضأ لكم وضوء رسول اهلل صلى اهلل 
جهه القم اهباميه ما اقبل من نذنيه، فلما مسح عليه وآله وسلم ، فقام فتوضأ، فلما غسل و 

 رنسه مسح نذنيه من ظهورمها(.
حدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا حامد بن معاذ الشامي قال: حدثنا 



حممد بن صاحل بن علي األشج قال: حدثنا عبد اهلل بن ازجراح قال: حدثنا الربيع بن بدر 
 ن عطاء.قال: حدثنا ابن جريج ع

عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم :))متضمضوا واستنشقوا 
 واألذنان من الرنس((.

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نمحد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا إسحاق 
 عن مشر.بن إبراهيم الطلقي قال: حدثنا احلماين عن محاد بن زيد عن سنان بن ربيعة 
 عن نيب نمامة نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))األذنان من الرنس((.

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: حدثنا ابن سعيد قال: حدثنا الطلقي قال: حدثنا 
 عفان بن سيار، عن عبد احلكم.

باهنهما، ويقول: عن نن  نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : كان ميسح ظاهرمها، و 
 ))األذان من الرنس((.

 التسمية عند الوضوء والصالة علي النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم بعد الفراغ منه
 ني اهلادي عليه السالم:-قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: واحلجة ملا ذهب إليه 

ن بن حممد بن مسلم ماحدثنا: به السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا احلس
املقري قال: حدثنا حممد بن احلسني اخلثعمي قال: حدثنا عباد بن يعقوب قال: حدثنا 

 عيسى بن عبد اهلل العلوي قال: حدثين نيب عن نبيه عن جده.
عن علي عليه السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ال صالة إال 

 اسم اهلل عليه((.بطهور، وال وضوء ملن  م يذكر 
وحدثنا: السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا علي بن يءيد بن خملد قال: حدثنا نيب 

 قال: حدثنا وكيع عن محاد بن سلمة عن صدقة عن نيب ثفال.
عن نيب بكر بن حويطب قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ال إميان ملن 

 ال وضوء له، وال وضوء ملن  م ُيَسمِّ((.ال صالة له، وال صالة ملن 

وحدثنا: السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن حممد بن هارون الروياين قال: 
 حدثنا حممد بن نيوب الرازي قال: نخربين حيىي بن هاشم قال: حدثنا األعمش عن شقيق.



يقول: ))إذا تطهر عن ابن مسعود قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
نحدكم فليذكر اسم اهلل عليه، فإنه يطهر جسده كله، وإن  م يذكر اسم اهلل عليه  م يطهر 
إال ما مر عليه املاُء، فإذا فرغ نحدكم من ههوره فليشهد نن ال إله إال اهلل ونن حممدا( عبده 

 ورسوله، مث ليصّل علي، فإذا قال ذلك فتحت له نبواب الرمحة((.
سيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن وحدثنا ال

منصور قال: حدثنا حممد بن راشد قال: حدثنا عيسى بن عبد اهلل قال: نخربين نيب عن 
 نبيه عن جده.

عن علي عليه السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ال صالة ملن ال 
 وء ملن  م يذكر اسم اهلل عليه((.وضوء له، وال وض

 يف فضل الوضوء وإسباغه
: ))الوضوء يكفر ما قبله، وتصري الصالة  قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: قال (

 .-يعين املكتوبة-نافلة(( 
وقال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: قال حيىي بن احلسني صلوات اهلل عليه، بلغنا عن 

اهلل عليه وآله وسلم ننه قال: ))ما من مؤمن يتوضأ فيحسن وضوءه، إال رسول اهلل صلى 
 غفر له ما بينه وبني الصالة األخرى((.

ويف إسباغ الوضوء ما بلغنا عنه ( ننه قال: ))نال نخربكم مبا ميحو اهلل به اخلطايا، ويرفع به 
ار الصالة بعد الدرجات، إسباغ الوضوء على املكاره، وكثرة اخلطا إىل املساجد، وانتظ

 الصالة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط((.

قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: فأما النوافل فقد قيل إهنا يف البيوت لقول رسول 
 اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))اجعلوا لبيوتكم من صالتكم حظا(((.

 يف نن املضمضة واالستنشاق من فروض الوضوء
 علي بن بالل رمحه اهلل:قال نبو احلسن 

وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا عيسى بن حممد العلوي قال: حدثنا 
حممد بن منصور املرادي قال: حدثنا نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد بن 

 علي عن آبائه.



 عليه وآله وسلم حني عن علي عليه السالم قال: جلست نتوضأ فأقبل رسول اهلل صلى اهلل
 ابتدنت يف الوضوء، فقال: ))متضمض واستنشق واستنثر((.

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا ابن نيب حامت قال: حدثنا نمحد بن سنان 
 قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إمساعيل بن كثري عن عاصم بن لقيط.

عليه وآله وسلم : ))إذا توضأت فابلغ يف عن نبيه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل 
 االستنشاق ما  م تكن صائما(((.

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو بكر الصواف قال: حدثنا نبو زيد حممد 
بن موسى قال: حدثنا إمساعيل بن سعيد قال: حدثنا يءيد بن هارون عن نشعث عن نيب 

 إسحاق.
 : قال: ))نول الوضوء املضمضمة واالستنشاق((.عن علي عليه السالم قال

قال نبو احلسن: وروى عبدان األهوازي قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا محاد بن 
 سلمة عن عمار بن عمار.

 عن نيب هريرة: )نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم نمر باملضمضة واالستنشاق(.
 وروى نبو الءناد: عن األعرج.

رة قال:قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إذا توضأ نحدكم، فليجعل عن نيب هري
 يف ننفه املاء مث يستنثر((.

وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا ابن سروشان قال: حدثنا نبو حامت 
ثعلبة بن قال: حدثنا إبراهيم بن العلي الءبيدي قال: حدثنا إمساعيل بن عياش قال: حدثنا 

 مسلم عن مسلم بن نيب احملرز.
 عن ابن عباس عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : )ننه نمر باالستنشاق واملضمضة(.
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا الفرائضي قال: حدثنا علي بن عبد العءيء 

علي بن زيد عن سلمة قال: حدثنا نبو عبيدة قال: حدثنا قبيصة عن محاد بن سلمة عن 
 بن حممد بن عمار بن ياسر.

عن عمار بن ياسر نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))من الفطرة املضمضة 
 واالستنشاق((.



وحدثنا: السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا 
 ق عن معمر والثوري عن منصور بن املعتمر.إسحاق بن إبراهيم الصنعاين عن عبد الرزا

وحدثنا ابن البحرتي حدثنا نمحد بن العباس حدثنا إمساعيل بن سعيد حدثنا ابن عيينة عن 
 منصور عن هالل بن يساف.

عن سلمة بن قي  قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إذا توضأت فانثر، 
 وإذا استجمرت فَأوتر((.

د نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن احلسني السويدي قال: حدثنا وحدثنا السي
احلسني بن بكر قال: حدثنا سهل عن هشام عن حممد بن جابر عن نيب إسحاق عن 

 احلارث.
عن علي عليه السالم قال: )إذا توضأت فاستنشق، وادخل اصبعك يف منخريك، فأمط 

 عنك األذى، ومتضمض(.

عباس رمحه اهلل قال: حدثنا السويدي قال: حدثنا احلسني قال: حدثنا وحدثنا السيد نبو ال
 سهل عن هشام عن نيب عبد اهلل عن يءيد بن نيب زياد.

 عن عبد الرمحن بن نيب ليلى: )نن عليا( عليه السالم توضأ، فتمضمض واستنشق ثالثا((.
 نواقض الوضوء

ري املؤمنني عليه السالم فيما حّدثنا قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: وقد روينا عن نم
به السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زيد عيسى بن حممد احلسين قال: حدثنا 

حممد بن منصور املرادي قال: حدثنا نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد بن 
 علي عن آبائه.

، فأمرت  عن علي عليه السالم قال: كنت رجال( مذآء( فاستحييت نن نسأل رسول اهلل (
املقداد فسأله، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))يا مقداد: هي نمور ثالثة: 

الودى شيء يتبع البول كهيئة املين، فذلك منه الطهور وال غسل منه، واملذي نن ترى شيئا(، 
اء الدافق، إذا وقع مع نو تذكره فتنشر فتمذي، فذلك منه الطهور وال غسل منه، واملين امل

 الشهوة وجب الغسل((.
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا علي بن حممد بن إمساعيل قال: حدثنا 



احلسن بن الفرج الغءي بغءة قال: حدثنا ابن بكري قال: حدثنا مالك بن نن  عن نيب 
 األسود. النضر موىل عمر بن عبيد اهلل عن سليمان بن يسار عن املقداد بن

عن علي عليه السالم: ننه نمره نن يسأل رسول اهلل ( عن الرجل إذا دىن من إمرنته فخرج 
، وننا نستحي نن نسأله،  منه املذي ماذا عليه، فأحل عليَّ وقال: إن عندي ابنة رسول اهلل (
فقال املقداد: فسألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: ))إذا وجد 

 نحدكم، فلينضح فرجه، وليتوضأ وضوءه للصالة((.ذلك 
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا عبد اهلل بن حممد السعدي قال: حدثنا عبد 
اهلل بن حممد بن خالد القاضي قال: حدثنا سليمان بن الربيع املهدي قال: حدثنا كادح 

 عن آبائه. بن جعفر الءاهد قال: حدثنا نبو حنيفة عن زيد بن علي
عن علي عليه السالم قال: قلت: يا رسول اهلل الوضوء كتب علينا من احلدث فقط؟ 
فقال: ))بل من سبع: من حدث، وتقطار بول، ودم سائل، وقيء ذارع، والدسعة متأل 

 الفم، ونوم مضطجع، وقهقهة يف الصالة((.
 وروى ابن جريح عن ابن نيب مليكة.
ليه وآله وسلم قال: ))من قاء نو رعف نو قّل  عن عائشة عن النيّب صلى اهلل ع

 فليتوضأ((.
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نمحد بن الفضل بن رزين القطيعي قال: 
حدثنا حممد بن عبد اهلل احلضرمي قال: حدثنا نمحد بن يون  قال: حدثنا سوار بن 

 مصعب.
 صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))القل  عن زيد بن علي عن بعض آبائه قال:قال رسول اهلل

 حدث((.
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 

منصور قال: حدثنا نمحد بن عيسى عن احلسني بن علوان عن نيب خالد عن زيد بن علي 
 عن آبائه.

ليه وآله وسلم : ))القل  يفسد عن علي عليه السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل ع
 الوضوء((.



وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن احلسني السويدي قال: حدثنا 
احلسني بن بكر قال: حدثنا سهل بن إبراهيم عن هشام عن بقية عن زيد بن خالد عمن 

 ذكره، عن عمر بن عبد العءيء.
لى اهلل عليه وآله وسلم : ))الوضوء الواجب من عن متيم الداري قال: قال رسول اهلل ص

 مخ : من الغائط، والبول، والريح، والقيء، والدم((.
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا ابن نيب حامت قال: حدثنا هارون بن 

 إسحاق قال: حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاهمة بنت املنذر.
جاءت امرنة إىل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ، فقالت:  عن نمساء بنت نيب بكر قالت:

يا رسول اهلل املرنة منا يصيب ثوهبا دم حيضها كيف تصنع به؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل 
 عليه وآله وسلم : ))حتته بيدها، مث تقرصه باملاء، مث تنضحه وتصلي فيه((.

اهلل عليه وآله وسلم ننه كان إذا وروى ابن هاوس عن نبيه عن ابن عباس: نن النيّب صلى 
 رعف يف صالته توضأ.
 وروى هشام عن زاذان.

عن سلمان قال: رآين رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ، وقد سال من ننفي دم، 
 فقال: ))نْحِدْث بك وضوءا(((.

ال: وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا احلسني بن علي بن نيب الربيع القطان ق
حدثنا موسى بن عمر بن علي ازجرجاين قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي قال: 
 حدثنا بقية عن الوضني بن عطاء عن حمفوظ بن علقمة عن عبد الرمحن بن عائذ األزدي.
عن علي عليه السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إمنا العني وكاء 

 عني استطلق الوكاُء، فمن نام فليتوضأ((.السه، فإذا نامت ال

قال نبو احلسن: ويدل نيضا( ما روت عائشة نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: 
))إذا نع  نحدكم يف الصالة، فلريقد حىت يذهب عنه النوم،فإن نحدكم إذا صلى وهو 

 ناع  لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه((.
يضا( ما روى صفوان بن عسال: )كان النيّب صلى اهلل عليه قال نبو احلسن: ويدل عليه ن

وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا نن ال ننءع اخفافنا ثالثة نيام إال من جنابة، لكن من غائط 



 وبول ونوم(.
وروى نبو هريرة عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ننه قال: ))من استجمع نوما( وجب 

 عليه الوضوء((.
سن: )إذا ابتلي بشيء من األحداث سبقه ذلك نو تعمده هو، استأنف قال نبو احل

 صالته، وهكذا(.
روي عن نمري املؤمنني عليه السالم، واملسور بن خمرمة، وهو نحد قويل الشافعي، وعليه 

 النظر عند نصحابه.
 مقدار ما يكفي للوضوء والغسل من املاء
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

بو بكر حممد بن إسحاق بن بشر اآلملي قال: حدثنا نبو حممد عبد اهلل بن حممد وحدثنا ن
بن إبراهيم الفرهاذاين النسوي قال: حدثنا حممد بن املثىن قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: 

 حدثنا نيب عن قتادة عن صفية بنت شيبة.
صاع، ويتوضأ بنحو عن عائشة نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : )كان يغتسل بنحو ال

 املد من املاء(.
وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد 
بن منصور قال: حدثين نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد بن علي عن 

 آبائه.
صاع، وللمرنة بصاع عن علي عليه السالم قال: )كنا نؤمر يف الغسل من ازجنابة للرجل ب

 ونصف(.

وروى سا م عن جابر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ننه قال: ))جيءي من الغسل 
 الصاع، ومن الوضوء املد((.

قال نبو احلسن: وكأن الرواية يف ننه كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ باملد، نشهر رواية من 
ذا خص حيىي بن احلسني صلوات اهلل قوله: )الوضوء مد، والغسل صاع(، وهذا نشد، فله

 : عليه بالكالم عليه، وكالمه يبني ننه يستقلل هذا احلد يف الوضوء والغسل، لقوله ننه (
.  )كان خيص بالربكة ما ال خيص غريه مبثله(، وذلك فكما روينا عنه (



ثنا فيما حدثنا به السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا ابن نيب حامت قال: حد
نمحد بن عبد الرمحن بن وهب قال: حدثنا عمي قال: حدثنا حيىي بن نيوب، ومالك بن 

 نن  عن محيد الطويل.
عن نن  بن مالك قال: )نودي بالصالة، فقام من كان منءله قريبا( من املسجد إىل نهليهم، 

خضب وبقي من كان نهله نائيا( من املسجد، فأتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم مب
فيه ماٌء، وضم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نصابعه فيه من صغره، فتوضأ القوم 

 وهم زهاء مثانني رجال((.
 يف إنذاره ( لعشريته، ونبع املاء من بني نصابعه يف غءوة تبوك

 قال نبو احلسن رمحه اهلل:
احلسن األمناري  وهكذا حدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا علي بن

قال: حدثنا نمحد بن صاحل الصمريي قال: حدثنا حممد بن زنبور املكي قال: حدثنا سفيان 
 بن عيينة عن جعفر بن حممد عن نبيه حممد بن علي عن نبيه علي بن احلسني.

عن نبيه احلسني بن علي عليهم السالم نن نمري املؤمنني قال له رسول اهلل صلى اهلل عليه 
: ))يا علي انطلق إىل بين عبداملطلب، وعبد مش ، وخمءوم، وتيم وعدي،  وآله وسلم

وكعب ولؤي، فامجعهم إىل نيب الرمحة، فإين نريد نن نكلمهم((، فلما مجعهم نمر رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم بذبح شاٍة، وكانوا ستني رجال( يءيدون نو ينقصون رجال(، فطعموا 

 ن الطعام نكثره.وشبعوا بإذن اهلل وفضل م
قال علي صلوات اهلل عليه: مث سار يف غءوة تبوك مبن معه، فشكوا العطش، فقال: 

))اهلبوا املاء((، فلم يصيبوا شيئا( حىت خافوا علىأنفسهم قالوا: ني رسول اهلل ادع لنا ربك، 
فنءل جربيل صلى اهلل عليه فقال: ))يا حممد احبث بيديك الصعيد، وضع قدميك 

ملسبحتني َوَسمِّ، ففعل ( فانبج  من بني نصابعه املاء، وشربوا ورووا وسقوا واصبعيك ا
 دواهبم، ومحلوا منه، فازداد املؤمنون إميانا(((.

قال علي عليه السالم: وموضع املاء معروف، وقد اغتسلت فيه يومئذ  م يغتسل غريي، 
ليه السالم وإن كان  قال: وهذا نعجب يف املعىن من انبجاس املاء من احلجر لقوم موسى ع

كالمها عجيبني، إذ لي  من شأن األصابع نن ينبج  منها املاء، كما ذلك من احلجر 



 الراسب يف مستقره.
 يف النافلة من صالة نو صيام إذا وقع ما يبطلها هل يلءم القضاء

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
د بن سعيد الثقفي قال: حدثنا حممد وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نمح

بن علي بن زهري املقري قال: حدثنا عفان بن سيار عن محاد بن سلمة عن مساك بن 
 حرب عن هارون ابن بنت نم هاين.

)عن نم هاين( قال: قالت: دخل عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فاستسقى 
ا رسول اهلل إين كنت صائمة، ولكين كرهت منها شرابا( مث ناوهلا سؤره، فشربت، فقالت: ي

: ))إن كان قضاء( من شهر رمضان فصومي يوما( مكانه، وإن كان  نن نرد سؤرك، فقال (
 تطوعا(، فإن شئت فاقضي، وإن شئت فال تقضي((.

 يف استحباب جتديد الوضوء ملن اشتغل بشيء من املباحات
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

بن إبراهيم عليه السالم، وغريه عن علي عليه السالم: جتديد الوضوء  وروى القاسم
 استحبابا( كلما قام إىل الصالة على ما يراه حيىي بن احلسني يف الشغل إذا هال.

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
 عن احلسني عن نيب خالد عن زيد عن آبائه.منصور املرادي قال: حدثين نمحد بن عيسى 

: )ننه توضأ ومسح على نعليه، فلما فرغ قال: هذا وضوء من  م -عليه السالم-عن علي 
 حيدث(.

قال نبو احلسن: وروي عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : )ننه كان يتوضأ لكل صالة، 
 إال يوم فتح مكة، فإنه صلى الصلوات بوضوء واحد(.

 ذكر عن نمري املؤمنني عليه السالم: )ننه كان يتوضأ لكل صالة(. وكذلك
 نواقض الوضوء

قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: واحلجة لنا ما رواه إمساعيل بن سعيد الكسائي 
قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: نخربنا جعيد بن عبد الرمحن عن موسى بن عبد الرمحن 



ن كعب القرظي يسأل عبد الرمحن بن عبد اهلل: حدثين ما اخلطمي قال: مسعت حممد ب
مسعت من نبيك عن رسول اهلل؟ فقال: مسعت نيب يقول:قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم : ))مثل الذي يلعب بالنرد مث يقوم إىل الصالة ليصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح، 

 ودم اخلنءير((.
 وروى ذكوان نبو صاحل.

الت: )نيتوضأ نحدكم من الطعام الطيب، وال يتوضأ من الكلمة العوراء يقوهلا عن عائشة ق
 ألخيه(.

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا عبد اهلل بن عبدامللك الشامي نبو بكر قال: 
حدثنا نبو قالبة عبدامللك بن حممد الرقاشي قال: حدثنا بدل بن احملرب عن شعبة عن 

 قتادة.
قال: )كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يأمرنا بالوضوء من احلدث، ومن عن نن  

 نذى املسلم(.
 يف نن القبلة ال تنقض الوضوء وكذلك م  املرنة

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
حدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو نمحد األمناهي، قال: حدثنا علي بن 

ر قال: حدثنا نبو كريب قال: حدثنا احلسني بن علي عن زايدة عن هشام بن هرمء ديا
 عروة عن نبيه.

 عن عائشة قالت: )كان النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم يُ َقبِّل بعض نسائه، وال يتوضأ(.
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نمحد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا حممد 

راج قال: حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن إسرائيل عن جعفر بن الءبري عن بن يوسف الس
 القاسم.

 عن نيب نمامة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))املالمسة ازجماع((.
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا األمناهي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 

عن إبراهيم بن حممد عن معبد بن نباتة عن حممد بن عمرو عن  الصنعاين عن عبد الرزاق
 عروة.



 عن عائشة قالت: )قبلين رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ، فصلى و م حيدث وضوءا((.
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن احلسني السويدي قال: حدثنا 

 ام عن ابن هليعة عن موسى بن نعني.احلسني بن بكر قال: حدثنا سهل عن هش
عن نم سلمة زوج النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قالت: )كان رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 وآله وسلم يُ َقب ُِّلين وهو على وضوء، فال ينقض ذلك وضوءه(.
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا احلسني بن علي بن نيب الربيع قال: حدثنا 

شيم قال: حدثنا خالد بن نسلم قال: حدثنا مروان بن معاوية عن عبدامللك بن جريج ه
 عن ابن نيب مليكة.

 عن عائشة نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))املالمسة ازجماع((.
 يف نن م  الفرج ال ينقض

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
فقيه، قال: حدثنا نبو بكر حممد بن هارون قال: حدثنا نبو احلسني علي بن إمساعيل ال

 حدثنا يون  بن عبداألعلى قال: حدثنا سفيان عن حممد بن جابر عن قي  بن هلق.
عن نبيه قال: سأل رجل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم هل يف م  الذكر وضوء؟ قال: 

 ))ال((.
ن بشار قال: حدثنا حممد بن وحدثنا نبو احلسني قال: حدثنا نبو بكر قال: حدثنا حممد ب

 جعفر قال: حدثنا شعبة عن حممد بن جابر عن قي  بن هلق.

عن نبيه قال: سأل رجل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم وننا نمسع عن الرجل مي  ذكره يف 
 الصالة نيتوضأ؟ قال: ))إمنا هو كبعض جسدك((.

بن معمر قال: حدثنا عمر بن  وحدثنا نبو احلسني قال: حدثنا نبو بكر قال: حدثنا حممد
واثىن -يون  اليامي قال: حدثنا مفضل بن ثواب ازجندعي قال: حدثين احلسني بن نورع 

 .-عليه خريا( 
عن سيف بن عبد اهلل احلميدي قال: دخلت ننا ورجل معي على عائشة فسألنا عن الرجل 

عليه وآله وسلم مي  ذكره، وعن املرنة مت  فرجها، فقالت: مسعت رسول اهلل صلى اهلل 
 يقول: ))ما نبايل مسسته نو مسست ننفي غري مستهءئ((.



وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نمحد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا حممد 
بن يوسف السراج قال: حدثنا عبيد اهلل بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن جعفر بن 

 الءبري عن القاسم.
 سئل النيب عن م  الذكر بعد الوضوء فقال: ))جذوة منك ال بأس((.عن نيب نمامة قال: 

وحدثنا السيد نبو العباس قال: حدثنا حممد بن احلسني السويدي قال: حدثنا احلسني بن 
بكر قال: حدثنا سهل بن إبراهيم عن هشام عن نيب يوسف عن نيب حنيفة عن محاد عن 

 إبراهيم.
 ل: )ما نبايل مسست نم ننفي(.عن علي عليه السالم يف م  الذكر فقا

قال نبو احلسن: فهذه األخبار كلها دالة على نفي إجياب الوضوء منه، مع نن الطهارة قد 
 ثبتت بيقني فال سبيل إىل رفعها إال بدليل .

قال: فأما رواية املخالفني من ابن إسحاق عن الءهري، فهو غري حمفوظ، قال البخاري، 
عنبسة عن نم حبيبة: )) م يسمع مكحول من وقال يف حديثهم عن مكحول عن 

 عنبسة((.

وقال يف حديث يءيد بن عبدامللك النوفلي عن سعيد املقربي عن نيب هريرة،  م يسمع يءيد 
من سعيد، إمنا رواه عبد اهلل بن نافع عن يءيد عن نيب موسى اخلياط عن سعيد عن نيب 

 هريرة، ونبو موسى هذا جمهول.
لتاريخ: ال يصح يف الوضوء من م  الذكر حديث، وكان ال يرى وقال حيىي بن معني يف ا
 إجياب الوضوء منه.

قال نبو احلسن: فاحد ما رووه يف م  الذكر يذكرونه عن عمرو بن شريح عن ابن شهاب 
 عن عروة.

عن عائشة نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))من م  فرجه فليتوضأ((، 
 جدا( عندهم، ولي  ممن يقبل قوله وال روايته.وعمرو بن شريح هذا ضعيف 

 وحديث يروى عن عبد األعلى بن عبد األعلى عن معمر عن الءهري عن عروة.
عن زيد بن خالد نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))من م  فرجه فليتوضأ((، 

 نحاديث ونهل النقل ال يشكون يف نن هذا احلديث مما نخطأ فيه عبداألعلى بالبصرة يف



 عادة ما يذكروهنا.
وحديث آخر يروونه عن هشام بن زياد عن هشام بن عروة عن نبيه عن نروى بنت نُني  

 عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ، وهشام ساقط.
، وهذا نصله عن  وحديث الءهري عن عبد اهلل بن نيب بكر عن عروة عن بسرة عن النيب (

لعروة، فلم يرفع عروة حلديثه رنسا(، فبعثوا شرهيا( إىل شرهي عن بسرة، ألن مروان رواه 
 بسرة، فأخرب عنها الشرهي بذلك.

 وحديث مكحول عن عنبسة، قال حيىي بن معني: ) م ير مكحول عنبسة(.
وحديث العلى بن سليمان عن الءهري عن سا م عن نبيه عن النيّب صلى اهلل عليه وآله 

 نهل الرقة ضعيف. وسلم ، والعلى بن سليمان هذا، شيخ من

ويروونه عن صدقة بن عبد اهلل عن هشام بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النيّب صلى اهلل 
 عليه وآله وسلم ، وصدقة عندهم غري مقبول الرواية.

 ويروونه عن حفص بن عمر الصنعاين املعروف بالفرح عن مالك بن نن  عن ابن عمر.
 وسلم ، وحفص هذا عندهم ضعيف.عن بسرة عن النيّب صلى اهلل عليه وآله 

ويروونه عن إسحاق بن عبد اهلل بن نيب فروة عن الءهري عن عبد اهلل ابن عبدالقاري عن 
نيب نيوب عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ، وإسحاق بن عبد اهلل هذا، ضعيف ال 

 يشك يف ضعفه.
يه، نحب إيل يف وحكى حممد بن شجاع عن علي بن املديين قال: حديث بن هلق عن نب

 اإلسناد من نحاديث الوضوء من م  الذكر.
قال نبو احلسن: مث األخبار اليت رويت يف م  الذكر، وإجياب الوضوء منه خمتلفة األلفاظ، 

 ونأيت مبا روي فيها:
 روى نيوب عن هشام بن عروة عن نبيه.

 وء((.عن بسرة بنت صفوان نن الرسول ( قال: ))إذا م  نحدكم فرجه، فليعد الوض
ويرويه عبد اهلل بن الوليد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن 

 مروان.
عن بسرة قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))من م  ذكره، فليتوضأ 



 وضوء للصالة((.
 وكذلك نبو نسامة عن هشام بن عروة عن نبيه عن مروان.

صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول: ))إذا م  نحدكم ذكره،  عن بسرة نهنا مسعت النيبّ 
 فليتوضأ((.

وروى علي بن احلسن اهلسجاين قال: حدثنا نمحد بن حنبل قال: سألت حيىي بن سعيد 
 عن هذا فقال: مسعت شعبة يقول: ) م يسمع هشام حديثا( بتة يف م  الذكر(.

عن عروة عن مروان عن  وسئل البخاري عن نصح ما فيه فقال: حديث بسرة، والصحيح
 بسرة، فقيل له: فحديث حممد بن إسحاق، قال: غري حمفوظ .

وحديثه ما رواه القلعي قال: حدثنا عبد األعلى قال: حدثنا حممد بن إسحاق عن الءهري 
 عن عروة بن الءبري.

عن زيد بن خالد ازجهين قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))من م  
 توضأ((.فرجه، فلي

 قال البخاري: )وحديث الءهري عن عروة عن عائشة ال يشتغل به(.
 وقال: )حديث عروة عن نروى نيضا( ال يشتغل به(.

وسئل البخاري عن حديث مكحول، وهو ما رواه عبد اهلل بن يوسف العبسي قال: حدثنا 
 اهليثم بن محيد الدمشقي قال: حدثنا العال بن احلارث عن مكحول عن عنبسة.

ن نم حبيبة قالت: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول: ))من م  فرجه ع
 فليتوضأ((.

 فقال: ) م يسمع مكحول من عنبسة(.
 وروى مكحول عن رجل عن عنبسة عن نم حبيبة: )من صلى يوم وليلة ثنيت عشرة ركعة(.

يد قال: حدثنا إسحاق فأما ما حدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن سع
بن إبراهيم الطلقي قال: حدثنا محيد قال: حدثنا نبو سعيد موىل بين هاشم عن يءيد بن 
عبدامللك النوفلي عن سعيد املقربي عن نيب هريرة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 

 قال: ))من م  ذكره، فليتوضأ((.
 يسمع يءيد من سعيد املقربي(.فإنه سئل ابن حنبل، والبخاري عنه: فقاال: ) م 



قال البخاري: رواه عبد اهلل بن نافع عن يءيد عن نيب موسى احلّناط عن سعيد عن نيب 
 هريرة.

ونما حديث رحم بن كاسب قال: حدثنا عبد اهلل بن نافع الصانع حدثين ابن نيب ذيب 
 عن عقبة بن عبد الرمحن عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان.

 النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))من م  ذكره، فليتوضأ((.عن جابر نن 
فإن السيد نبا العباس رمحه اهلل نخربنا قال: حدثنا عبد الرمحن بن نيب حامت قال: سألت نيب 
عن هذا، فقال: خطأ، الناس يروونه عن ثوبان عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم بال 

 جابر.
رمحه اهلل قال: نخربنا ابن نيب حامت قال: حدثنا نبو حنسة وحدثنا السيد نبو العباس 

 احلجازي قال: حدثنا بقية عن الءبيدي عن عمرو بن شعيب عن نبيه.
عن جده قال:قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))نميا امرنة مست فرجها، 

 فلتتوضأ((.
ازجرجاين قال: حدثنا الءيادي قال: وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نعيم 

 حدثنا حممد بن مصعب القرقساين، عن األوزاعي عن الءهري عن عروة.
عن عائشة، قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))من م  ذكره وانثييه، 

 فليتوضأ((.
وحديث يون  بن عبداألعلى قال: حدثنا معن بن عيسى حدثين يءيد بن عبد امللك 

 نوفلي عن سعيد املقربي.ال
عن نيب هريرة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))من نفضى بيده إىل ذكره لي  

 بينهما سرت وال حجاب، فليتوضأ((.
 فإن الرمادي روى قال: حدثنا يءيد بن عبدامللك حدثين نيب عن سعيد املقربي.

وسلم : ))من نفضى بيده إىل ذكره  عن نيب هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
 لي  دونه سرت، فقد وجب عليه الوضوء((.

فمرة هبذا اللفظ، ومرة بذلك اللفظ، ومرة يءيد عن سعيد، ونخرى عن نبيه عن سعيد، مث 
 قد تكلم ابن حنبل والبخاري.



 يف الرتتيب بني األعضاء
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

ي عليه السالم ننه قال: )ما نبايل إذا نمتمت وضوئي، بأي فإن قيل فقد روي عن عل
 نعضائي بدنت(.

قيل له: قد علم ننه عليه السالم كان حمببا إليه جتديد الوضوء، وكان مولعا( بالتطوع به، 
وإعادته عند كل قيام إىل الصالة، فأمكن نن يكون يشتبه على واحد علم وجوب الرتتيب 

طوع مثله، وننه لو نك  فيه  م يثبت عليه، فميء نمري املؤمنني يف الوضوء الفرض ننه يف الت
 عليه السالم هبذه األخبار بني الفرض والنفل.

وقد روينا عن علي عليه السالم، وعثمان نهنما حني علما وضوء رسول اهلل صلى اهلل عليه 
ثم، مث وآله وسلم ، فذكر يف مجيعها: ننه غسل وجهه، مث يديه، مث مسح برنسه، ففصلوا ب

 قال: )هذا وضوء رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم (.
ويف حديث عمر، نن رجال( سأل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم عن الوضوء: فغسل 

 وجهه، مث يديه مث مسح برنسه، مث رجليه.
وقد روى ننه قال: ال تقبل صالة امرٍء حىت يسبغ الوضوء، فيغسل وجهه، مث يديه، مث 

 سه، مث يغسل رجليه.ميسح برن
 وروي عنه ( مما قدمنا ذكره ننه توضأ، فقال: ))هذا وضوء ال تقبل الصالة إال به((.

وحدثنا السيد نبو العباس احلسين قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ُخَليج الصواف، قال: 
هري حدثنا نبو زرعة الرازي، قال: حدثنا عبد اهلل بن حممد بن نفيل احلراين، قال: حدثنا ز 

 عن األعمش عن نيب صاحل.
عن نيب هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إذا لبستم نو توضأمت، 

 فابدنوا مبيامنكم((.

حدثنا نبو احلسن علي بن حممد بن الفضل املعروف بابن نيب اليسر، قال: حدثنا نبو يءيد 
لعال، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن حامت بن حمبوب اهلروي، قال: حدثنا عبدازجبار بن ا

 جعفر بن حممد عن نبيه.



عن جابر بن عبد اهلل نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال ملا دىن من الصفا: ))نبدنُ مبا 
 بدن اهلل به((.

وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل، قال: حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق، 
ين عن عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: نخربين عبد الكرمي عن اخلاريف: قال: حدثنا الصنعا

نن عليا( عليه السالم بالكوفة، قال خلادمه: يا قنربن بلغين وضوءا(، فجاء به، مث مضمض 
ثالث مرات، واستنشق ثالثا(، وغسل وجهه ثالثا(، مث غسل يده اليمىن إىل املرفقني ثالثا(، مث 

أمبا فشرب من فضل وضوءه، مث قال: )من نحب نن ينظر إىل اليسرى كذلك، مث قام، ق
 وضوء رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فهكذا فليتوضأ(.

 حديث: ))تأيت نميت يوم القيامة غرا( حمجلني((
 وحديث: ))ويل لألعقاب من النار((

لم : ))تأيت قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: وقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس
 نميت يوم القيامة غرا( حمجلني، غرا( من آثار السجود، حمجلني من آثار الوضوء((.

حدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا علي بن يءيد بن خملد، قال: حدثنا 
 نيب قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سعيد بن نيب كرب.

اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ويل للعراقيب من عن جابر بن عبد اهلل قال: قال رسول 
 النار((، وقال نيضا(: ))ويل لبطون األقدام من النار((.

وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل، قال: حدثنا ابن نيب حامت قال: حدثنا يون  
شريح عن  بن عبد األعلى قراءة عليه، قال: حدثنا حيىي بن عبد اهلل بن بكري عن حيوة بن

 عقبة بن مسلم.
عن عبد اهلل بن احلارث الءبيدي، قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول: 

 ))ويل لألعقاب، وبطون األقدام من النار((.
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: حدثنا ابن نيب حامت، قال: حدثنا نمحد بن عبد 

 ي، قال: حدثنا جرير بن حازم ننه مسع قتادة حيدث.الرمحن بن وهب، قال: حدثنا عم
عن نن  بن مالك: نن رجال( توضأ، وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر، فقال رسول 

 اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ارجع فَأْحِسن وضوءك((.



 ماجيوز التطهر بسؤره من الدواب وما ال جيوز
 حكم سؤر الكلب

 الل رمحه اهلل:قال نبو احلسن علي بن ب
حدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نمحد بن سعيد الثقفي، قال: حدثنا نبو 

 األزهر، قال: حدثنا موسى بن إمساعيل عن نبان.
، قال: ))إذا ولغ الكلب يف  عن قتادة نن ابن سريين حدثه نن نبا هريرة حدثه نن نيب اهلل (

 بالرتاب((.اإلناء فاغسلوه سبع مرات، السابعة 
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: حدثنا ابن نيب حامت، قال: حدثنا نبو زرعة 

الرازي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حيىي بن سعيد عن شعبة، قال: حدثنا نبو التياح 
 عن مطرف.

م يف عن ابن مغفل، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إذا ولغ كلب نحدك
 اإلناء، فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالرتاب((.

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق، قال: حدثنا 
 إسحاق بن إبراهيم الصنعاين عن عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سريين.

وآله وسلم : ))إذا ولغ الكلب يف إناء عن نيب هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 نحدكم، فليغسله سبع مرات نوهلن بالرتاب((.

 سؤر املشرك
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا إمساعيل بن إبراهيم بن شنبذين، 
حدثنا سفيان عن خالد احلذاء عن  قال: حدثنا عمرو بن ثور، قال: حدثنا الفريايب، قال:

 نيب قالبة.
عن نيب ثعلبة اخلشين، قال: قلت يا رسول اهلل ننا بأرض نهل الكتاب، نو نأيت نرض نهل 

 الكتاب فنسأل آنيتهم، قال: ))نغسلوها مث اهبخوا فيها((.
 وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: حدثنا احلسن بن حممد بن مسلم الكويف، قال:
حدثنا نمحد بن هارون بن العباس املقري، قال: حدثنا نمحد بن احلسني بن مروان عن نمحد 



 بن عامر الواسطي عن نبيه عن جده.
عن النف  الءكية حممد بن عبد اهلل بن احلسن عليهم السالم، قال: ))ال تأكلوا من هعام 

تنظفوها بالنار نهل الشرك، وال من ذبائح نهل الكتاب، وال تطبخوا يف قدورهم حىت 
وباملاء، وال تشربوا من بيوهتم لبنا( وال ماء(، وال مسنا(، وال عسال(، وال تقربوا هلم هعاما( ما كان 

 يف بيوهتم، وال حيل لكم ثياهبم حىت تغسل، وال آنيتهم حىت تنظف بالنار واملاء((.

 سؤر اهلر
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

س رمحه اهلل، قال: حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق، قال: حدثنا حدثنا السيد نبو العبا
إسحاق بن إبراهيم الصنعاين عن عبد الرزاق عن مالك بن نن  عن ابن عبد اهلل بن نيب 

 هلحة عن بنت عبيد بن رفاعة.
نن نبا قتادة دخل عليها  -وكانت حتت نيب قتادة-عن كبشة بنت كعب بن مالك 

ت هرة فشربت منه، فأصغى إليها اإلناء حىت شربت، فرآين ننظر فسكبت له وضوءا(، فجاء
إليه، فقال: نتعجبني يا بنت نخي؟ قالت: قلت: نعم، قال: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 وآله وسلم قال: ))إهنا ليست بنج ، إهنا من الطوافني عليكم والطوافات((.

 سؤر ازجنب واحلائض
 هلل:قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه ا

وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل، قال: حدثنا علي بن حممد الروياين، قال: 
حدثنا احلسني بن علي بن احلسن قال: حدثنا زيد بن احلسني العلوي عن نيب بكر بن نيب 

 نوي  عن ابن ضمرية عن نبيه عن جده.
ض، يتوضأ به ما م يكن عن علي عليه السالم ننه كان يقول: )ال بأس بفضل ازجنب واحلائ

 يف نيديهما نذى(.

 يف نن املاء الكثري ال ينجسه شيء
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق، قال: حدثنا 



 رجل.إسحاق بن إبراهيم الصنعاين عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن نيب ذيب عن 
عن نيب سعيد اخلدري: نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم توضأ وشرب من غدير يلقى فيه 

 حلوم الكالب، فذكر له ذلك، فقال: ))إن املاء ال ينجسه شيء((.

 يف بول ما ال يؤكل حلمه
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

ا علي بن حممد السعدي عن نمحد وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل، قال: حدثن
بن شعيب النسوي عن حممد بن عبد اهلل بن زيد، قال: حدثنا سفيان عن نيوب عن حممد 

 بن سريين.
عن نن  قال: نادى منادي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : )إن اهلل ورسوله ينهيانا 

 عن حلوم احلمر؛ فإهنا رج (.
 قال: حدثنا نبو نمحد الفرايضي، قال: حدثنا احلارث بن وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل

نيب نسامة، قال: حدثنا الواقدي قال: حدثنا ثور بن زيد قال: حدثنا صاحل بن حيىي عن 
 املقدام بن معدي كرب عن نبيه عن جده.

عن خالد بن الوليد نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : )هنى عن نكل حلوم اخليل، 
 واحلمري(.والبغال، 

 يف بول ما يؤكل حلمه
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل، قال: حدثنا علي بن احلسن بن سليمان 
البجلي، قال: حدثن حممد بن حيىي التسرتي، قال: حدثنا نيب، قال: حدثنا إبراهيم بن 

 د بن علي عن آبائه.نافع عن عمر بن موسى بن الوجيه عن زي
عن علي عليه السالم نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ، قال: ))ال بأس بأبوال اإلبل 

 إذا نصاب ثوبك((. -وكل شيء حيل نكل حلمه-والبقر والغنم، 
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: حدثنا عيسى بن حممد العلوي، قال: حدثنا 

، قال: حدثين نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد حممد بن منصور املرادي



 بن علي عن آبائه.
عن علي عليه السالم قال: )رنيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وهئ بعر رهٍب 

 فسمحه باألرض، مث صلى، و م حيدث وضوءا(، و م يغسل قدما((.
محد األمناهي، قال: حدثنا علي بن وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: حدثنا نبو ن

عبد العءيء املكي، قال: حدثنا حجاج بن املنهال عن محاد عن قتادة عن نن : نن نناسا( 
من عرينة قدموا على النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ، فقال هلم النيّب صلى اهلل عليه وآله 

 وسلم : ))اشربوا من نبواهلا ونلباهنا يعين اإلبل((.
السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن نيب سليمان، قال: حدثنا نمحد بن وحدثنا 

حممد بن سالم، قال: حدثنا احلسن بن عبد الواحد قال: حدثنا نمحد بن صبيح عن 
 احلسني بن علوان.

عن عبد اهلل بن احلسن عليه السالم، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : 
 رت فلحمه حالل، ولعابه حالل، وسؤره وبوله حالل((.))كل شيء جي

 صفة الغسل من ازجنابة والوضوء بعده
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

حدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
لوان عن نيب خالد عن زيد منصور املرادي قال: حدثين نمحد بن عيسى عن احلسني بن ع

 بن علي عن آبائه.
عن علي عليه السالم قال: ملا كان يف والية عمر قدم عليه نفر من نهل الكوفة، فقال: من 
القوم؟ قالوا: نفر من نهل العراق، قال: بإذن نو بغري إذن؟ قالوا: ال بإذن، فقال: نو غري 

شياء، قال: هاتوا: قالوا: عن الغسل ذلك قلتم، ألنلتكم عقوبة، قالوا: جئناك نسألك عن ن
من ازجنابة، وعن نمور ذكروها، فقال: وحيكم نسحرة ننتم، ما سألين نحد عنهن منذ 
سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عنهن، نلست شاهدا( يا نبا احلسن؟! قال: 

نحفظ لذلك  قلت: بلى، قال: فأد ما نجابين به رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فإنك
مين، فقلت: سألته عن الغسل من ازجنابة؟ فقال عليه السالم: ))تصب على يدك قبل نن 
تدخل يدك يف إنائك، مث تضرب بيدك إىل مراقك فتنقي، مث تضرب بيدك إىل األرض، مث 



تصب عليها من املاء، مث متضمض وتستنشق وتستنثر ثالثا(، وتغسل وجهك وذراعيك 
وتغسل قدميك، مث تفيض املاء على رنسك ثالثا(، وتفيض املاء على  ثالثا(، ومتسح برنسك،

 جانبيك، وتدلك من جسدك ما نالت يداك((.
وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد 
 بن عبد اهلل احلضرمي قال: حدثنا حيىي احلماين قال: حدثنا شريك عن عطاء وزاذان

 وميسرة نن عليا( عليه السالم كان يتوضأ بعد الغسل.

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا احلضرمي قال: 
 حدثنا عون بن سالم عن قي  عن عطاء عن زاذان.

 عن علي عليه السالم قال: )من اغتسل من جنابة مث حضرة صالة فليتوضأ(.
نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا ابن نيب حامت قال: حدثنا نمحد بن سنان  وحدثنا السيد

 قال: حدثنا نبو معاوية عن األعمش عن سا م عن كريب.
عن ابن عباس عن ميمونة قالت: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم إذا اغتسل من 

 ازجنابة غسل يديه مث يفرغ بيمينه.
رمحه اهلل قال: حدثنا نبو نمحد األمناهي قال: حدثنا إسحاق بن وحدثنا السيد نبو العباس 

إبراهيم الصنعاين عن عبد الرزاق عن الثوري عن األعمش عن سا م بن نيب ازجعد عن  
 كريب عن بن عباس.

عن ميمونة قالت: سرتت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فاغتسل من ازجنابة، فبدن 
ى مشاله فغسل فرجه وما نصابه، مث ضرب بيده على احلائط فغسل يديه، مث صب بيمينه عل

 نو األرض مث توضأ وضوءه للصالة إال رجليه، مث نفاض عليه املاَء، مث حنا قدميه فغسلهما.
وحدثنا علي بن إمساعيل قال: حدثنا نبو بكر حممد بن هارون املروزي الروياين قال: حدثنا 

 قال: حدثنا نيب عن قتادة عن عروة بن الءبري.حممد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام 
: كان إذا اغتسل من ازجنابة توضأ وضوءه للصالة.  عن عائشة نن نيب اهلل (

 قال حيىي بن احلسني صلوات اهلل عليه: حدثين نيب.



عن نبيه: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم اغتسل من ازجنابة فوضأ يده، مث غسل 
اء بيمينه على يساره، مث غسل يديه، مث متضمض واستنشق وغسل فرجه، وكان يفيض امل

وجهه، مث غسل ذراعيه ثالثا( ثالثا(، مث مسح رنسه، مث نفاض املاء على رنسه، مث غسل سائر 
جسده ومسح جسده بيديه، مث تنحى عن املوضع الذي نفاض على جسده فيه املاء، مث 

 نعاد وضوء صالته، مث غسل رجليه.
بكر حممد بن إسحاق بن بشر اآلملي بآمل قال: حدثنا عبد اهلل بن حممد بن وحدثنا نبو 

إبراهيم الفرهاذاين النسوي قال: حدثنا علي بن حجر عن عيسى بن يون  قال: حدثنا 
 األعمش عن سا م بن نيب ازجعد عن كريب.

ه عن ابن عباس قال حدثتين خاليت ميمونة قالت: ادنيت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآل
وسلم غسله من ازجنابة، قالت: فغسل كفيه مرتني نو ثالثا(، مث ادخل ميينه يف اإلناء، مث 

نفرغ هبا على فرجه فغسله بشماله، مث ضرب بشماله األرض فغسلها مبا محلت من الرتاب، 
 ودلكها دلكا( شديدا(، مث توضأ وضوء الصالة.

فنات ملء كفه، مث غسل ساير ويف رواية نخرى: إال رجليه، مث افرغ على رنسه ثالث ح
 جسده، مث تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، مث نتيته باملنديل فرده.

 البول قبل الغسل
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عيسى بن حممد العلوي قال: حدثنا حممد 
ني بن نصر بن مءاحم عن خالد بن عيسى العكلي بن منصور املرادي قال: حدثنا احلس

 عن حصني بن خمارق عن جعفر بن حممد.
عن نبيه، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إذا جامع الرجل فال يغتسل 

 حىت يبول وإال تردد بقية املين فكان منه داٌء ال َدَواَء له((.
ال: يعجبين إذا نجِنب الرجل نن يفصل بينه وروينا نيضا( عن جعفر بن حممد عن نبيه ق

 وبني غسله ببوله، فإنه نوىل نن ال يبقى منه شيء.



 يف ننه إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل ننءل نو  م ينءل
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نا حممد وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدث
 بن منصور قال: حدثين نمحد بن عيسى عن حممد بن بكر.

عن نيب ازجارود قال: مسعت نبا جعفر عليه السالم يقول: اجتمعت قريش واألنصار، 
فقالت األنصار املاٌء من املاِء، وقالت قريش: إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل، فرتافعوا 

 عليه: يا معشر األنصار نيوجب احلد؟ قالوا: إىل علي عليه السالم فقال علي صلوات اهلل
نعم قال: نيوجب املهر؟ قالوا: نعم، قال: فما بال ما نوجب احلد واملهر ال يوجب املاء، 

 فأبوا ونبا.
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو نمحد الفرايضي قال: حدثنا إسحاق 

 عن عمرو بن دينار.الصنعاين عن عبد الرزاق عن حممد بن مسلم 
عن نيب جعفر: نن عليا( عليه السالم ونبا بكر وعمر قالوا: ما نوجب احلدين الرجم وازجلد 

 نوجب الغسل.
وروى القاسم عن نيب نمامة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إذا جاوز 

 اخلتان وجب الغسل((.
ا حممد بن هارون الروياين قال: حدثنا وحدثنا نبو احلسني علي بن إمساعيل قال: حدثن

 حممد بن بشار قال: حدثنا حممد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن علي بن زيد.
عن سعيد بن املسيب نن نبا موسى قال لعائشة: إين نريد نن نسألك عن شيء وإين 

نستحي، قالت: سل وال تستحي فإمناننا نمك، فسأهلا عن الرجل يغشى فال ينءل، فقالت: 
 ل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إذا جاوز اخلتانان وجب الغسل((.قا

 وكذلك عن عمرو بن شعيب عن نبيه.

عن جده قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إذا التقى اخلتانان وتوارت 
 احلشفة فقد وجب الغسل((.



 يف املرنة ترى يف املنام ما يَ َرى الرجل
 علي بن بالل رمحه اهلل:قال نبو احلسن 

وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا نبو نمحد األمناهي قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم الصنعاين عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثين هشام بن عروة 

 عن عروة بن الءبري نن زينب بنت نيب سلمة حدثته.
عليه وآله وسلم قالت: دخلت نم سليم نم نيب هلحة  عن نم سلمة زوج النيّب صلى اهلل

على رسول اهلل ( فقالت: يا رسول اهلل: هل على املرنة غسل إذا احتلمت؟ قال: ))نعم إذا 
 رنت املاء((.

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زيد العلوي الرازي قال: حدثنا حممد بن 
ى عن احلسني بن علوان عن نيب خالد عن زيد بن علي منصور قال: حدثين نمحد بن عيس

 عن آبائه.
عن علي عليه السالم قال: )دخلت ننا ورسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم على عائشة، 
وذلك قبل نن يؤمر بالسرت دوننا، فإذا عندها نسوة من قريش واألنصار، فقالت عائشة: يا 

نشياء يستحني من ذكرها، فقال: ))إن اهلل ال رسول اهلل هؤالء النسوة جئنك يسألنك عن 
يستحي من احلق((، قالت: املرنة ترى يف املنام ما يرى الرجل هل عليها الغسل؟ قال: 

))عليها الغسل إن هلا ماء( كماء الرجل، ولكن اهلل نسر ماَءها ونظهر ماَء الرجل، فإذا ظهر 
الرجل على مائها ذهب الشبه  ماؤها على ماَء الرجل ذهب الشبه إليها، وإذا ظهر ماءُ 

إليه، وإذا اختلطا كان الشبه منها ومنه، فإذا ظهر منها كما يظهر من الرجل فلتغتسل وال 
 يكون ذلك إال من شرارهن((.

وحدثنا علي بن إمساعيل قال: حدثنا نبو بكر حممد بن هارون الروياين قال: حدثنا نصر 
 ا شعبة عن قتادة.بن علي قال: حدثنا يءيد بن زريع قال: حدثن

عن نن  بن مالك قال: سألت نم سليم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عن املرنة 
ترى يف املنام ما يرى الرجل، قال: ))إذا رنت ذلك املرنة فلتغتسل((، فقالت نم سلمة: يا 

رسول اهلل نو يكون ذلك؟! قال: ))نعم، ماُء الرجل غليظ نبيض، وماُء املرنة رقيق 
 ر((.نصف



وحدثنا علي بن إمساعيل قال: حدثنا حممد بن هارون الروياين قال: حدثنا حممد بن علي 
بن حرب النشاستجي قال: حدثنا محًّاد بن خالد عن عبد اهلل بن عمر عن عبيد اهلل بن 

 عمر عن القاسم بن حممد.
د احتلم عن عائشة قالت: سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عن الرجل يرى ننه ق

وال جيد بلال(؟ قال: ))ال ُغْسل عليه((، وعن الرجل جيد البلل وال يذكر اإلحتالم؟ قال: 
 ))يغتسل((.

 -إذا رنت شيئا( من ذلك-قال: وسألت نم سليم فقالت: يا رسول اهلل هل على املرنة 
 ُغْسٌل، قال: ))نعم، إمنا النساُء َشَقاِئُق الرِّجاِل((.

 إذا اجتنبا يف اجملدور ومن به قروح
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
 منصور قال: حدثين نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد بن علي عن آبائه.

ت وازجدرى قال: )اصبب عليه عن علي عليه السالم: يف الرجل تكون به القروح وازجراحا
 املاء( صبا((.

وهبذا اإلسناد عن علي عليه السالم قال: )إذا كانت بالرجل قروح فاحشة ال يستطيع نن 
 يغتسل، فليتوضأ وضوء الصالة وليصب عليه املاء صبا((.

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور قال: 
 ين نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد عن آبائه.حدث

عن علي عليه السالم: )ننه نتاه رجل فقال: إن ابين نو نخي به جدري وقد نصابته جنابة، 
 فكيف نصنع به؟ قال: ميموه(.

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا 
اهيم الصنعاين عن عبد الرزاق عن ابن مسعان عن عبد اهلل بن عبد الرمحن إسحاق بن إبر 

 األنصاري عن رجل.
عن ابن عباس رضي اهلل عنه: نن رجال( نصابته جنابة وبه جراح فاحتلم فاستفىت، فأمروه نن 



يغتسل فاغتسل فمات، فذكر ذلك للنيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال: ))مالكم قتلتموه 
 ((.قتلكم اهلل

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن إبراهيم قال: حدثنا الصنعاين عن 
عبد الرزاق عن ابن املبارك عن جرير بن حازم عن النعمان بن راشد عن زيد بن نني  قال:  
كان برجل جدري فأصابته جنابة، فأمروه فاغستل فاهرت حلمه فمات، فذكر ذلك للنيّب 

عليه وآله وسلم فقال: ))قتلوه قتلهم اهلل، ن م يكن شفاء العي السؤال لو تيمم صلى اهلل 
 بالصعيد((.

 يف املسح على ازجبائر
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن نيب علي الشامي قال: 
د بن اخلليل قال: حدثنا عبد السالم بن املهلب حدثنا حممد بن الفضل قال: حدثنا نمح
 عن نيب خالد الواسطي عن زيد بن علي.

ويف يده لواء رسول اهلل  -يعين يوم نحد-عن آبائه قال: كسرت زند علي عليه السالم 
صلى اهلل عليه وآله وسلم فسقط اللواُء من يده، فتحاماه املسلمون نن يأخذوه، فقال 

: ))خذوه ف ضعوه يف يده الشمال، فإنه صاحب لوائي يف الدنيا واآلخرة((، قال رسول اهلل (
علي عليه السالم، فقلت: يا رسول اهلل، فكيف نصنع بالوضوء؟ قال: ))امسح على 

 ازجبائر((.

 فيما ينبغي للجنب نن يفعله إذا نراد نن يأكل نو ينام
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

: حدثنا حممد بن هارون الروياين قال: حدثنا نبو الربيع قال: حدثنا علي بن إمساعيل قال
 حدثنا سفيان بن عيينة عن الءهري عن نيب سلمة.

عن عائشة قالت: كان النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم إذا نراد نن ينام وهو جنب توضأ 
 وضوءه للصالة.

مد بن بشار قال: وحدثنا علي بن إمساعيل قال: حدثنا حممد بن هارون قال: حدثنا حم



 حدثنا عبد الرمحن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صاحل.
عن عبد اهلل بن نيب قي  قال: سألت عائشة كيف كان يصنع رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 وآله وسلم يف ازجنابة؟ قالت: كل ذلك كان يفعل رمبا اغتسل فنام، ورمبا توضأ فنام.

 سل من ازجنابةيف نن املرنة ال تنقض شعرها عند الغ
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

حدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاين عن عبد الرزاق عن الثوري عن نيوب بن موسى عن 

 سعيد بن نيب سعيد املقربي عن عبد اهلل بن رافع.
نم سلمة قالت: قلت يا رسول اهلل: إين إمرنة نشد ظفر رنسي نفأنقضه للجنابة؟ فقال: عن 

))ال، إمنا يكفيك نن تأخذي بكفيك ثالث حثيات، مث تصيب على جلدك املاَء 
 فتطهرين((.

وحدثنا علي بن إمساعيل قال: حدثنا حممد بن هارون قال: حدثنا نصر بن علي قال: 
 سفيان عن نيب إسحاق عن سليمان بن صرد. حدثنا نبو نمحد قال: حدثنا

عن جبري بن مطعم قال: ذكر الغسل من ازجنابة عند النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال 
: ))نما ننا فأحثي على رنسي ثالثا(((.  النيب (

 يف الرجل يطأ نهله مث يريد املعاودة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

قال: حدثنا حممد بن هارون قال: حدثنا عمرو بن علي قال:  حدثنا علي بن إمساعيل
 حدثنا عبد الرمحن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة.

عن نن  بن مالك: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه يف 
 غسل واحد.

حممد بن املثىن العنءي  وحدثنا علي بن إمساعيل قال: حدثنا حممد بن هارون قال: حدثنا
قال: حدثنا حيىي بن حيىي بن كثري العنربي وسعيد بن سفيان ازجحدري قاال: حدثنا صاحل 

 عن الءهري.



عن نن  بن مالك قال: إين كنت ألسكب لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم الوضوء 
 يف الليلة الواحدة من مجيع نزواجه.

لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم الغسل  ويف حديث سعيد بن سفيان: كنت نسكب
 من مجيع نسائه.

وحدثنا علي بن إمساعيل قال: حدثنا حممد بن هارون قال: حدثنا الرمادي قال: حدثنا 
 حممد بن عبيد اهلل قال: حدثنا فضيل النمريي قال: حدثنا عاصم األحول عن نيب املتوكل.

ه وآله وسلم قال: ))إذا نتى نحدكم نهله عن نيب سعيد اخلدري عن النيّب صلى اهلل علي
 فأراد نن يعود فليتوضأ((.

وروي عن عائشة: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم جيامع مث ينام وال مي  ماء(، 
 فإذا انتبه، فإن كان له يف نهله حاجة عاود، وإال غسل.

إبراهيم بن إسحاق قال: وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن 
 حدثنا الصنعاين عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة.

عن نن  قال: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يطيف على نسائه يف غسل 
 واحٍد.

وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا نمحد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا 
حدثنا عبداألعلى بن مسهر قال: حدثنا عيسى بن يون  عن حممد بن حيىي الذهلي قال: 

 صاحل بن نيب األخضر عن الءهري.
عن نن : نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم هاف على نسائه نمجع يف ليلة بغسل 

 واحد.
وحدثنا علي بن إمساعيل رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن هارون قال: حدثنا العباس بن 

ا األسود بن عامر قال: حدثنا محاد بن سلمة عن عبد الرمحن بن نيب رافع حممد قال: حدثن
 عن عقبة السلمي.

عن نيب رافع: نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم هاف على نسائه فاغتسل عند كل امرنة 
منهن غسال(، قلت: يا رسول اهلل لو جعلته غسال( واحدا(، قال: ))هذا نزكى ونههر 

 وننظف((.



 ت كل شعرة جنابةيف نن حت
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

وحدثنا نبو احلسني علي بن إمساعيل قال: حدثنا حممد بن هارون قال: حدثنا نصر بن 
 علي قال: نخربين احلارث بن وجيه قال: حدثنا مالك بن دينار عن حممد بن سريين.

لم : ))حتت كل شعرة جنابة عن نيب هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس
 فاغسلوا الشعر وانقوا البشر((.

 جناسة املين
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: فأما الدليل على تنجي  املين فما:

حدثنا به نبو احلسني علي بن إمساعيل قال: حدثنا نبو بكر حممد بن هارون قال: حدثنا 
عبد اهلل البكائي قال: حدثنا عمرو بن ميمون بن املقدام نبو األشعث قال: حدثنا زياد بن 

 مهران.
عن سليمان بن يسار قال: سألته عن املين؟ فقال: نخربتين عائشة: نن رسول اهلل ( كان إذا 
نصاب ثوبه مين غسل ما نصابه، وخرج يف ثوبه ذلك إىل الصالة، وننا ننظر إىل نثر البقعة 

 من نثر الغسل.
حلسين رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن احلسني السويدي قال: وحدثنا السيد نبو العباس ا

حدثنا إدري  بن حممد نبو حيىي السروي قال: حدثنا حجاج بن هالل عن بكري بن جعفر 
 عن زهري بن معاوية عن عروة بن عبد اهلل بن قشري.

عن نيب جعفر عليه السالم قال: سألته عن الثوب يصيبه شيء من املين فيخفى مكانه، 
 ل: اغسله، فقلت: إهنا ملحفة محراء مصبوغة، فقال: إمنا هو درمهان.قا

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا علي بن حممد الروياين قال: حدثنا احلسني 
بن احلسن قال: حدثنا زيد بن احلسني عن نيب بكر بن نيب نوي  عن ابن ضمرية عن نبيه 

 عن جده.
كان يقول من نصاب ثوبه جنابة غسلَها، فإن  م جيدها غسل   عن علي عليه السالم: ننه

 ثوبه كله، يعصره ثالث مرات ويعركه.



 يف التطهر مباء البحر
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن علي سروشان قال: حدثنا نبو 
قال: حدثنا الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن  حامت الرازي قال: حدثنا ابن بكري

 بكر بن سوادة عن مسلم بن خمشي عن ابن الفراسي.
عن نبيه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))البحر هو الطهور ماؤه، واحلل 

 ميتته((.
وياين قال: وحدثنا السيد نبو العباس رضي اهلل عنه قال: حدثنا علي بن حممد بن هارون الر 

حدثنا احلسني بن احلسن قال: حدثنا زيد بن احلسني عن نيب بكر بن نيب نوي  عن ابن 
 ضمرية عن نبيه عن جده.

 عن علي عليه السالم: ننه كان يقول: من  م يطهره البحر فال ههره اهلل.

 يف غسل الدم من الثوب
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

س رمحه اهلل قال: حدثنا ابن نيب حامت قال: حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا السيد نبو العبا
 قال: حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاهمة بنت املنذر.

عن نمساء بنت نيب بكر قالت: جاءت امرنة إىل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم فقالت: يا 
فقال رسول اهلل صلى اهلل رسول اهلل املرنة منا يصيب ثوهبا من دم حيضها، كيف تصنع به؟ 

 عليه وآله وسلم : ))حتته بيدها مث تقرصه باملاء، مث تنضحه وتصلي فيه((.

 األعرايب الذي بال يف املسجد
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا ابن نيب حامت قال: حدثنا نبو زرعة قال: 
 عقوب الصفار قال: حدثنا نبو بكر بن عياش عن مسعان عن نيب وايل.حدثنا يوسف بن ي

عن عبد اهلل قال جاء شيخ إىل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم مث توىل الشيخ فأخذه البول 
فبال يف املسجد فصاح به نصحاب النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال: ))دعوه لعله من 



 .نهل ازجنة اتبعوا بوله املاء((
وحدثنا علي بن إمساعيل قال: حدثنا حممد بن هارون قال: حدثنا نبو الربيع قال: حدثنا 

 سفيان بن عيينة عن الءهري عن سعيد بن املسيب.
عن نيب هريرة قال: دخل اعرايب املسجد ورسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم جال  

: ))لقد  فصلى ركعتني مث قال: اللهم ارمحين وحممدا( وال ترحم معنا(  نحدا(، فقال رسول اهلل (
حتجرت واسعا(((، مث ما لبث نن بال يف ناحية املسجد فأسرع الناس إليه فنهاهم النيّب صلى 
اهلل عليه وآله وسلم وقال: ))إمنا بعثتم ميسرين و م تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجال( من 

 ماٍء نو ذنوبا( من ماٍء((.

 يف بول الصيب
 ي بن بالل رمحه اهلل:قال نبو احلسن عل

وحدثنا علي بن إمساعيل قال: حدثنا حممد بن هارون قال: حدثنا عباس الدوري قال: 
حدثنا نمحد بن عبد اهلل بن يون  قال: حدثنا نبو شهاب عن ابن نيب ليلى عن عيسى بن 

 عبد الرمحن عن عبد الرمحن بن نيب ليلى.
ه وآله وسلم فجيء باحلسن فبال على عن نيب ليلى قال: كنت عند النيّب صلى اهلل علي

، فأراد القوم نن يعجلوه فقال: ابين ابين، فلما فرغ صب عليه املاء.  رسول اهلل (

 باب التيمم
 )الت ََّلوَّم إىل آخر الوفت(

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
دثنا حممد وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن بالل قال: ح

 بن عبد العءيء قال: حدثنا احلماين قال: حدثنا شريك عن نيب إسحاق عن احلارث.
عن علي عليه السالم: يف ازجنب ال جيد املاء، قال: )يتلوم ما بينه وبني آخر الوقت، فإن 

 وجد املاء وإال تيمم وصلى(.

 التيمم لكل صالة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:



يد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد األمناهي وحممد بن إبراهيم وحدثنا الس
بن إسحاق قاال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاين قال: حدثنا عبد الرزاق عن احلسن 

 بن عماره عن احلكم عن جماهد.
واحدة،  عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: من السنة نن ال يصلي الرجل بالتيمم إال صالة

 مث يتمم للصالة األخرى.
وهكذا روي عن نمري املؤمنني علي بن نيب هالب عليه السالم وعبد اهلل بن عمر، و م يرو 

 عن غريهم خالف ذلك فهو كاإلمجاع منهم.

 صفة التيمم
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

العلوي قال: حدثنا حممد  وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زيد
بن منصور قال: حدثين قاسم بن إبراهيم قال: حدثين نبو بكر بن نيب نوي  عن احلسني 

 بن عبد اهلل بن ضمرية عن نبيه عن جده.
عن علي بن نيب هالب عليه السالم ننه قال: يف التيمم الوجه واليدين إىل املرفقني ثالثا(، 

 مثل الوضوء.

 احليض ونقله ونكثره
 ل نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:قا

وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عيسى بن حممد العلوي قال: حدثنا 
حممد بن عبد اهلل احلضرمي قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا حسان بن إبراهيم 

 مكحول. الكرماين عن عبدامللك قال: مسعت العال بن عبد الرمحن يقول: مسعت
عن نيب نمامة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ال يكون احليض للجارية 
البكر والثيب نقل من ثالثة نيام، ونكثر ما يكون احليض عشرة نيام، فإذا رنت الدم نكثر 

 من عشرة نيام فهي مستحاضة((.
نصاري قال: حدثنا داود وحدثنا علي بن زيرك اآلملي قال: حدثنا احلسني بن إدري  األ

 بن رشيد قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماين عن عبدامللك عن مكحول.



عن نيب نمامة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ال يكون احليض بازجارية 
 البكر والثيب نقل من ثالثة نيام((.

د العلوي قال: حدثنا حممد بن وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زي
 منصور قال: حدثنا جبارة بن املغل  عن حممد بن الفضل اخلراساين عن نبيه عن قتادة.

 عن نن  قال: يكون احليض إىل ثالث وإىل مخ  وإىل عشر، فإن زادت فهي مستحاضة.
ن وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد ب

منصور قال: حدثنا جعفر بن عمران الثعليب قال: حدثنا خالد بن حيان عن هارون بن 
 زياد عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة.

عن عبد اهلل قال: يكون احليض ثالث ونربع ومخ  وست وسبع ومثان وعشرة نيام، فإن 
 زادت فهي مستحاضة.

ا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثن
 منصور قال: حدثنا علي بن املنذر عن حممد بن فضيل عن نشعث عن احلسن.

عن عثمان بن نيب العاص ننه يقال: ال تكون املرنة مستحاضة يف يوم وال يومني وال ثالثة 
 حىت تبلغ عشرة نيام، فإذا بلغت عشرة نيام كانت مستحاضة.

سين رمحه اهلل قال: حدثنا علي بن يءيد بن خملد قال: حدثنا وحدثنا السيد نبو العباس احل
 نيب قال: حدثنا حممد بن عبيد الطنافسي عن إمساعيل بن نيب خالد.

عن عامر الشعيب قال: نتت إمرنة عليا( عليه السالم تدعى نن زوجها هلقها وإهنا حاضت 
، اقض بينهما، يف شهر ثالث حيض، فقال علي عليه السالم لشريح وكان عنده جالسا( 

قال: نقض بينهما وننت هاهنا يا نمري املؤمنني؟ فقال: لتقضني بينهما، فقال: إن جاءت 
ببينة من بطانة نهلها ممن يرضى دينه ونمانته يشهدون نهنا حاضت يف شهر ثالث حيض 
تطهر عند وقت كل صالة وتصلي فهي كما قالت، وإال فهي كاذبة، فقال علي عليه 

 وهي بالرومية صدقت. السالم: قالون،

 يف املستحاضة كيف تعمل نيام احليض
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:



حدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا ابن نيب حامت قال: حدثنا يون  بن 
عبداألعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: نخربين مالك والليث عن نافع عن سليمان بن 

 يسار.
نم سلمة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : إن امرنة كانت هتراق الدماء على عن 

عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ، فاستفتت نم سلمة رسول اهلل ( فقال: ))لتنظر 
عدد األيام والليايل اليت كانت حتيض من الشهر قبل نن يصيبها الذي نصاهبا فلترتك 

 الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل مث لتستثفر بثوب مث لتصلي((.الصالة بقدر ذلك من 

 ما للرجل من امرنته إذا كانت حائضا( 
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

حدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
 نيب خالد عن زيد بن علي عن آبائه.منصور قال: حدثين نمحد بن عيسى عن احلسني عن 

عن علي عليه السالم قال: )ملا كان يف والية عمر قدم عليه نفر من نهل الكوفة، فقالوا: 
جئناك نسألك عن نشياء عن الرجل ما جيء له من امرنته إذا كانت حائضا(، فقال: نلست 

 ( فإنك نحفظ لذلك شاهدا( يا نبا احلسن، قلت: بلى، قال: فأدِّ ما نجابين به رسول اهلل
مين فقلت: سألته مالك من امرنتك إذا كانت حائضا(؟ فقال: ))ما فوق اإلزار وال تطلع 

 على ما حتته((.
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا علي بن حممد بن إمساعيل قال: حدثنا 

 احلسن بن الفرج قال: حدثنا ابن بكري قال: حدثنا مالك.
لم: نن رجال( سأل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم مايل من امرنيت وهي عن زيد بن نس

 حايض، فقال: ))لتشد عليها إزارها مث شأنك بأعالها((.

 يف النهي للجنب واحلايض عن قراءة القرآن
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

هارون الروياين قال: وحدثنا نبو احلسني علي بن إمساعيل رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن 
حدثنا حممد بن إسحاق قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا إمساعيل بن عياش عن 



 موسى بن عقبة عن نافع.
عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ال تقرن احلائض وال ازجنب 

 القرآن((.
 وهكذا روى عبد اهلل بن سلمة.

قال: )كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقرئنا القرآن على  عن علي عليه السالم 
 كل حال إال نن يكون جنبا(، فإذا كان جنبا(  م يقرئنا شيئا((.

 فيما يستحب للحايض نن تفعله
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

مد بن منصور حدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حم
 عن نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد.

عن نيب جعفر الباقر عليه السالم قال: كانت نمنا فاهمة عليها السالم حتيض كما حتيض 
النساء، وكانت تفعل، وإنا نأمر نسائنا احليض به يعين التسبيح، واإلستغفار وقت كل 

 صالة مستقبالت.

 ما تعمل احلامل إذا رنت الدم
 نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:قال 

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا عبد اهلل بن حممد التيمي قال: حدثنا حممد 
بن الفضل قال: حدثنا حممد بن نيب منصور قال: حدثنا حفص األمام عن احلسن بن 

 دينار عن نيب حمفوظ.
 جعل الدم رزقا( للولد(.عن علي عليه السالم قال: )رفع احليض عن احلبلى و 

 يف النفساء كم تقعد
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

حدثنا السيد نبو العباس نمحد بن إبراهيم احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عيسى بن حممد 
العلوي قال: حدثنا حممد بن منصور قال: حدثنا عباد بن يعقوب عن احملاريب عن سا م بن 

 ويل.سا م عن محيد الط



عن نن  قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))تقعد النفساء نربعني يوما( إال 
 نن ترى الطهر قبل ذلك((.

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا عبد الرزاق بن حممد قال: حدثنا احلسن بن 
قم الكندي قال: سفيان قال: حدثنا حممد بن عقبة السدوسي قال: حدثنا يون  بن نر 

 حدثنا حممد بن عبيد اهلل عن زيد بن علي عليه السالم.
عن مسة األزدية قالت: قلنا ألم سلمة: هل كنتم سالتم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم عن النفساء كم جتل  يف نفاسها، قالت: نعم، سألناه فقال رسول اهلل صلى اهلل 

 ة إال نن ترى الطهر قبل ذلك((.عليه وآله وسلم : ))جتل  نربعني ليل
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا ابن نيب حامت قال: حدثنا نبو سعيد األشج 
قال: حدثنا شجاع بن الوليد السكوين عن علي بن عبداألعلى عن نيب سهل يعين كثري بن 

 زياد عن مسة األزدية.
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عن نم سلمة قالت: كانت النفساء جتل  على عهد 
 نربعني يوما(، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف.

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زيد العلوي رمحهما اهلل قال: حدثنا 
حممد بن منصور قال: حدثنا حممد بن راشد عن إمساعيل بن ابان عن غياث عن جعفر 

 عن نبيه.

ل: )وقت النفساء نربعني يوما(، فإذا جاوزت األربعني اغتسلت وصلت وكانت عن علي قا
 مبنءلة اإلستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها(.

 يف نن احليض يسمى نفاسا( 
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

حدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا ابن نيب حامت قال: حدثنا احلسن بن عرفة 
قال: حدثنا إمساعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن حيىي بن نيب كثري عن نيب سلمة عن 

 زينب بنت نم سلمة.
عن نم سلمة قالت: بينا ننا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يف اخلميلة إذ حضت 



فانسللت فأخذت ثياب حيضيت، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ننفست؟ 
 لت: نعم، فدعاين معه إىل اخلميلة((.ق

 يف املستحاضة كيف تعمل بالصالة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

حدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا ابن نيب حامت قال: حدثنا العباس بن يءيد 
مان يعين العبدي فيما كتب إيل قال: حدثنا حممد بن عبد اهلل األنصاري قال: حدثنا عث

 ابن سعد الكاتب عن ابن نيب مليكة.
عن فاهمة بنت نيب حبيش قالت: نتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ، فقلت: يا 
رسول اهلل إين إمرنة استحاض فال نههر قال: ))دعي الصالة نيام اقرائك، مث اغتسلي، مث 

 تطهري عند كل صالة، فإمنا هو عرق، اوداء عرق((.

سيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو نمحد األمناهي تقال حدثنا احلارث بن وحدثنا ال
نيب نسامة قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: حدثنا عبيد اهلل بن عمرو عن عبد اهلل بن 

حممد بن عقيل عن إبراهيم عن عمران بن هلحة عن محنة بنت جحش قالت: كنت امرنة 
رسول اهلل ( نستفتيه ونخربه، فوجدته يف بيت زينب استحاض حيضة شديدة كثرية فأتيت 

بنت جحش فقلت: يا رسول اهلل إن يل إليك حاجة، فقال: ))وما هي ايهناة((، قالت: 
قلت إين استحي منك وإنه حلديث ما منه بّد، إين استحاض حيضة شديدة كثرية قد 

عت لك الكرسف فإنه منعتين من الصالة والصوم، فما تقول فيها يا رسول اهلل؟ قال: ))ان
يذهب الدم((، قالت: إنه نكثر من ذلك قال: ))فتلجمي((، قالت: هو نكثر من ذلك، 
إين نثج ثجا(، قال: ))آمرك بأمرين نيهما فعلت نجءنك، إن قويت عليها فأنت نعلم، إمنا 
هي ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة نيام نو سبعة نيام يف علم اهلل، مث اغتسلي، 

استنقأت فصلي نربعا( وعشرين نو ثالثا( وعشرين ليلة ونيامها، وصومي كذلك، فافعلي فإذا 
يف كل شهر كما حتيض النساء مليقات حيضهن وههرهن، فإن قويت على نن تؤخري 

الظهر وتعجلي العصر وتغتسلي مث تصلي الظهر والعصر مجيعا(، مث تؤخري املغرب وتعجلي 
صالتني وتغتسلي مع الفجر مث تصلي كذلك فافعلي العشاء، مث تغتسلي وجتمعي بني ال



وصومي وصلي إن قويت على ذلك((، وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))هذا 
 نعجب األمرين إيل((.

ومما احتج به نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل يف جواز تأخري الظهر إىل نول وقت العصر 
د نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا ابن نيب حامت قال: وتعجيل العصر بأن قال: حدثنا السي

حدثنا احلجاج بن محءة قال: حدثنا حيىي بن املبارك عن احلسني بن علي بن احلسني قال: 
 نخربين وهب بن كيسان.

عن جابر بن عبد اهلل نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : جاَءه جربيل فقال: ))قم 
الت الشم ، مث جاَءه للعصر، فقال: قم فصل فصلى العصر فصل، فصلى الظهر حني ز 

حني صار ظل كل شيء مثله، نو قال: صار ظله مثله، مث جاَءه للمغرب فقال: قم فصل، 
فصلى حني وجبت الشم ، مث جاَءه للعشاء فقال: قم فصل، فصلى حني غاب الشفق، 

ني سطع الفجر، مث مث جاَءه للفجر فقال: قم فصل، فصلى حني برق الفجر، نو قال: ح
جاءه من الغد للظهر، فقال: قم فصله، فصلى حني صار كل شيء مثله، مث جاَءه للعصر، 
فقال: قم فصله، فصلى العصر حني صار ظل كل شيء مثليه، مث قال: ما بني هذين 

 وقت((.
 ويف بعض األخبار ))ما بني هذين الوقتني وقت ألمتك((.

قال: نخربنا ابن نيب حامت قال: حدثنا حممد بن محاد  وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل
 الطهراين قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن حيىي بن نيب كثري عن نيب سلمة.
عن نم حبيبة بنت جحش: نهنا كانت تراق نذاها، فسألت النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم 

 عن ذلك فأمرها نن تغتسل عند وقت كل صالة.
السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا ابن نيب حامت قال: حدثنا إمساعيل بن  وحدثنا

 إسرائيل الرملي قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا هشام عن حيىي بن نيب كثري عن نيب سلمة.

عن نم حبيبة بنت جحش: نهنا اسحيضت فسألت النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم فأمرها 
: ومعىن هذا نيضا( عند وقت كل صالة، يدل عليه احلديث نن تغتسل عند كل صالة، قال
 األول، ألهنا يف امرنة واحدة.



وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا ابن نيب حامت قال: حدثنا بندار قال: حدثنا 
 حممد بن عدي عن حممد بن عمر عن ابن شهاب الءهري عن عروة.

له وسلم قال هلا: ))إذا رنيت الدم األسود فامسكي عن فاهمة نن النيّب صلى اهلل عليه وآ
 عن الصالة، وإذا كان األمحر فتوضأي وصلي فإمنا هو عرق((.

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا ابن نيب حامت قال: حدثنا العباس بن يءيد 
ن سعد يعين العبدي فيما كتب إيل قال: حدثنا حممد بن عبد اهلل األنصاري قال: حدثنا اب

 الكاتب عن ابن نيب مليكة.
عن فاهمة بنت نيب حبيش قالت: نتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فقلت: يا 
رسول اهلل إين امرنة استحاض فال نههر، قال: ))دعي الصالة نيام اقرائك، مث اغتسلي، مث 

 الطهور عند كل صالة، فإمنا هو عرق نو داٌء عرض((.
بو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا ابن نيب حامت قال: حدثنا نمحد بن سنان وحدثنا السيد ن

 قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا األعمش عن حبيب بن نيب ثابت عن عمرة.
عن عائشة قالت: جاَءت فاهمة بنت نيب حبيش إىل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم 

دع الصالة؟ قال: ))إمنا ذلك عرق، فقالت: يا رسول اهلل إين امرنة استحاض فال نههر، نفأ
وليست باحليضة اجتنيب الصالة نيام حميضك، مث اغتسلي وتوضأي لكل صالة وإن قطر 

 الدم على احلصري((.

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا ابن نيب حامت قال: حدثنا ابن املقري ويون  
 لقاسم.بن عبد األعلى عن ابن عيينة عن عبد الرمحن بن ا

عن نبيه قال استحيضت امرنة من املسلمني فسألت النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : 
 فأمرها نن جتمع بني الظهر والعصر بغسل، وتغتسل للصبح غسال(.

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا ابن نيب حامت، قال حدثنا نيب، قال: حدثنا 
 نا جعفر بن سليمان عن ابن جريج عن نيب الءبري.نبو الظفر عبد السالم قال: حدث

عن جابر قال: سألت فاهمة بنت حبيش رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فقالت: يا 
رسول اهلل، املرنة املستحاضة كيف تصنع؟ قال: ))تقعد نيام اقرائها، مث تغتسل كل يوم وليلة 

 عند كل ههر مث تصلي((.



 يف الصفرة والكدرة
 احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:قال نبو 

حدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا ابن نيب حامت قال: حدثنا يءيد بن سنان 
البصري قال: حدثنا معاذ بن هشام عن نبيه عن قتادة قال حدثت نم الفضل حفصة بنت 

ة سريين بنت نخت حممد بن سريين عن نم عطية األنصارية قالت: ما كنا نعد الصفر 
 والكدرة شيئا() (.

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
 وروى نبو إسحاق عن احلارث.

عن علي عليه السالم قال: إذا رنت املرنة الرتبة بعد الغسل بيوم نو يومني فإمنا تتطهر 
 وتصلي، وتفسري نصل الرتبة الصفرة .

قال: حدثنا نيب قال: حدثنا  وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا ابن نيب حامت
 حممد بن نيب عدي عن حممد بن عمرو عن بن شهاب عن عروة.

عن فاهمة بنت حبيش نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))إذا رنيت الدم األسود 
 فامسكي عن الصالة وإذا كان األمحر فتوضأي وصلي فإمنا هو عرق((.

قال: حدثنا حممد بن بالل قال: حدثنا حممد بن  وحدثنا السيد نبو العباس رضي اهلل عنه
 عبد العءيء قال: حدثنا حممد بن سعيد قال: حدثنا شريك عن نيب إسحاق عن احلارث.
عن علي بن نيب هالب: يف املرنة ترى القطرة والقطرتني ومثل غسالة اللحم والصفرة، ما م 

ن الشيطان يف الرحم، يكن الدم العبيط بعد غسلها من احليض، قال: إمنا هي ركضة م
 فلتنضح فرجها باملاء ولتوضأ ولتصلي وال تعيد الغسل.

، 2/362، وابن حءم يف احمللى: 3/35قلُت: رواه عن علي عليه السالم ابن نيب شيبة: 
، بلفظ إذا رنت املرنة بعدما تطهر من 22222، وكنء العمال رقم 3/202وعبدالرزاق: 

رعاف، نو فوق ذلك نو دون ذلك فلتنتضح باملاء، مث احليض، مثل غسالة اللحم، نوقطرة ال
توضىء، وتصلي، وال تغتسل إال نن ترى دما( عبيطا( فإمنا هي ركضة من الشيطان يف 

 الرحم.



 الكالم يف املسح على اخلفني
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

زي عن عبد الرمحن بن وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن السري الرا
 نيب محاد عن عيسى بن عمر الفارسي عن السدي.

عن نيب عبد الرمحن السلمي ننه كان يعلم احلسن واحلسني عليهما السالم وكل قاعٌد، إذ 
قرن عليه احلسن ونرجلكم إىل الكعبني نصب، فرد عليه نبو عبد الرمحن، ونرجلكم خفض، 

ونخطأت ننت يا نبا عبد الرمحن، إمنا هو من فقال علي صلوات اهلل عليه: نصاب ابين 
 املقدم واملؤخر.

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا علي بن احلسن بن شيبة قال: حدثنا 
الفضل بن العباس بن موسى نبو نعيم قال: حدثنا عمرو بن حصني قال: حدثنا نبو عوانة 

 عن عطاء بن السايب عن سعيد بن جبري.
اس قال: مسح رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم على اخلفني، فسل الذين عن ابن عب

يءعمون ذلك، قبل املائدة نم بعدها؟ واهلل الذي ال إله إال هو ما مسح رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم بعد نءول املائدة، واهلل ألن امسح على ظهر عري بالفالة نحب إيل من نن 

 نمسح عليها.
سيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن داود بن نصر قال: حدثنا حممد وحدثنا ال

بن عبد العءيء الكالري قال: حدثنا إمساعيل بن نبان عن منصور بن نيب األسود الليثي عن 
 خمتار بن فلفل.

عن عياش العامري قال: كان علي بن نيب هالب صلوات اهلل عليه يأمر خبلع اخلفني، 
 األصابع، فقيل له: نلي  قد مسح رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ، وانقاء ما بني

قال: ذلك قبل املائدة، وألن امسح على ظهر عري بالصحراء نحب إيل من نن نمسح على 
 خفي.

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا ابن نيب حامت قال: حدثنا سليمان بن داود 
 مرة عن جعفر بن حممد عن عبد الرمحن بن القاسم عن القاسم.القءاز قال: حدثنا نبو ض

 عن عائشة قالت: ألن تبتك يداي نحب إيل من نن نمسح على اخلفني.



وحدثنا نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا عيسى بن حممد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
زيد بن علي  منصور قال: حدثنا نمحد بن عيسى عن احلسني بن علوان عن نيب خالد عن

 عن آبائه.
عن علي عليه السالم قال: )ملا كان يف والية عمر جاَء سعد بن نيب وقاص فقال: مالقيت 
من عمار، خرجت بظهر وننا نريده، فأمرت مناديا( فنادى بالصالة، فتطهرت ومسحت 
على خفي، فجعل ينادي من خلفي يا سعد نصالة بغري وضوء، فقال: عمر: يا عمار 

ئت به، فقال: نعم، كان املسح قبل املائدة، فقال عمر: يا نبا احلسن ما تقول؟ اخرج مما ج
قال: نقول إن املسح كان من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يف بيت عائشة واملائدة 
ننءلت يف بيتها، فأرسل عمر إىل عائشة فقالت: كان املسح قبل املائدة، فقال عمر: ال 

ل: انشد اهلل امرءا( شهد املسح من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله نأخذ بقول امرنة، مث قا
وسلم ملا قام، فقام مثانية عشر رجال( كلهم رنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ميسح، 
فقال عمر: ما تقول يا نبا احلسن؟ قال: سلهم قبل املائدة نم بعدها؟ قال: فسأهلم فقالوا: 

هلل عليه، انشد اهلل امرء(ا مسلما( علم نن املسح كان قبل ما ندري؟ فقال علي صلوات ا
املائدة ملا قام؟ فقام اثنان وعشرون رجال(، فتفرق القوم، فيقولون: ال نرتك ما رنينا، وال نرتك 

 ما رنينا(.

 فإن استدلوا حبديث جرير، قيل هلم: لي  فيه ننه صلى بذلك املسح .
قال: حدثنا علي بن حممد السعدي قال: حدثنا كما حدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل 

احلسن بن الفرج الغءا) ( قال: حدثنا حيىي بن عبد اهلل بن بكري، قال: حدثنا مالك عن 
موسى بن عقبة عن كريب موىل ابن عباس عن نسامة بن زيد ننه مسعه يقول: دفع رسول 

الوادي فبال، مث توضأ، اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم من عرفة حىت إذا كان بالشعب نءل 
فلم يسبغ الوضوء مث نقيمت الصالة فصلى املغرب مث نناخ كل إنسان بعريه يف منءله مث 

 نقيمت العشاء فصالمها و م يصل بينهما شيئا(.
فإن احتجوا مبا حدثنا به السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا علي بن حممد عن نمحد 

ق بن إبراهيم احلنظلي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: بن شعيب النسوي قال: حدثنا إسحا
حدثنا الثوري عن عمرو بن قي  املالئي عن احلكم بن عتيبة عن القاسم بن مسرة عن 



شريح بن هاين عن علي بن نيب هالب صلوات اهلل عليه قال: جعل رسول اهلل صلى اهلل 
 قيم يف املسح.عليه وآله وسلم للمسافر ثالثة نيام ولياليهن ويوم وليلة للم

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا علي قال: حدثنا نمحد قال: حدثنا قتيبة 
 قال: حدثنا حفص عن األعمش عن إبراهيم عن مهام.

عن جرير بن عبد اهلل: ننه توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: نمتسح؟ فقال: قد رنْيت 
 فكان نصحاب عبد اهلل يعجبهم قول جرير .رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ميسح 

إن إسالم جرير قبل موت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ، قيل هلم: ال ننكر جواز 
املسح عليهما إال يف الوضوء الفرض نو التطوع، وال ميكن العموم فيه، ألنه فعل والفعل 

ففرض تطهري األرجل قائم  الواحد، فال يكون فرضا( ونفال( وإذا  م يكن يف اخلرب بيانه،
 باآلية .

قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: واحتجوا نيضا(، مباحدثنا به السيد نبو العباس رمحه 
اهلل قال:حدثنا علي بن حممد السعدي عن نمحد بن شعيب قال: حدثنا هناد عن نيب 

 معاوية عن األعمش عن احلكم عن القاسم بن مسرة.
: سألت عائشة عن املسح على اخلفني فقالت: ائت عليا( فإنه كان عن شريح بن هاين قال

نعلم بذلك مين، فأتيت عليا( عليه السالم فسألته عن املسح؟ فقال: )كان رسول اهلل صلى 
 اهلل عليه وآله وسلم يأمرنا نن ميسح املقيم يوما( وليلة، وللمسافر ثالثا((.

 عن هذا كازجواب فيما تقدم. قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: ازجواب
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا علي بن يءيد بن خملد قال: حدثنا نيب قال: 

 حدثنا وكيع عن إسرائيل عن نيب إسحاق عن سعيد بن نيب كرب.
عن جابر بن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ويل للعراقيب من 

 (.النار(
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا عيسى بن حممد العلوي قال: حدثنا حممد 
بن منصور قال: حدثنا نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد بن علي عن 

 آبائه.



عن علي عليه السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))يا علي خلل بني 
 لل بالنار((.األصابع ال خت

وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا الفرايضي قال: حدثنا نمحد بن حممد بن 
زريق الصنعاين قال: حدثنا عبد الرمحن بن حممد اهلمداين قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن 

 جريج عن خصيف ازجءري عن مقسم.
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: ال خيربك نحد نن رسول

 مسح بعد سورة املائدة.
وحدثنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا ابن شنبذين قال: حدثنا هالل قال: حدثنا 
احلسني بن عياش قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: مسعت ميمون بن مهران يقول: كانت 

 ن نمسح على اخلفني.عائشة تقول: ألن تقطع تعين قدميها نحب إيل من ن
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا علي بن داود بن نصر قال: حدثنا نمحد بن 
حممد بن سالم قال: حدثنا حممد بن مروان القطان قال: حدثنا سعيد بن عثمان اخلءاز 

 عن عمرو بن مشر.
ما مينعك من  عن جابر قال: قال الشعيب مسعت مسروق بن األجدع يقول: قلت لعائشة

نن متسحي على اخلفني، فقالت: إين ننا عائشة، ما تطهر رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم يف شيء حىت قبضه اهلل إال غسل قدميه ودلك نصابعه، فواهلل ال نقول اليوم إال حقا(، 

 إلن تبتك قدمي خبفيهما نحب إيّل من نن نمسح على اخلفني.
اهلل عليه يف زهاء نربعني من نصحاب حممد رضي اهلل عنهم مث علي بن نيب هالب صلوات 

قالوا: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : هنى عن املسح على اخلفني حني نءلت 
 سورة املائدة حىت تقوم الساعة.

مث قالت: نَصرْبا( يا عائشة على الطهور فيوشك نن متوت فتسرتيح، إين مسعت رسول اهلل 
 وآله وسلم يقول: ))ال تقبل صالة إال بطهور والصالة عليَّ((.صلى اهلل عليه 

 كتاب احلج
 تفسري قوله تعاىل: }َولِلَِّه َعَلى النَّاِس َحجُّ اْلبَ ْيِت ...{



 [،اآلية02]آل عمران:
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

حلسن اآليوازي قال: نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد اهلل بن ا
حدثنا جعفر بن حممد النريوسي عن القاسم بن إبراهيم عليه السالم يف قوله: }َولِلَِّه َعَلى 

[، قال: فرض احلج الالزم ملن 02النَّاِس َحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيال({]آل عمران:
نمن الطريق إليه، والكفر به فهو استطاعه من املؤمنني، واإلستطاعة فيه هي القوة عليه و 

 الرتك بعد اإلستطاعة لفروضه، ومن ذلك نيضا( إنكاره وازجحد به.
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن منصور 
قال: حدثين نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد بن علي عليه السالم يف 

[، قال: 02تعاىل: }َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيال({]آل عمران: قوله
 زاد ومحل.

 تفسري قوله تعاىل: }َونمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَِّه {
 [306]البقرة:

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: ويف ذلك
العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عل بن الفضل قال: حدثنا جعفر بن ما نخربنا السيد نبو 

حممد النريوسي وعبد اهلل بن احلسن بن مرداس عن القاسم بن إبراهيم عليه السالم يف 
[، قال: يقول اهلل سبحانه نمتوا نيهما دخلتم 306قوله: }َونمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمرََة لِلَِّه {]البقرة:

به من احلدود إىل ما جعل اهلل منتهاه إليه، وال تقطعوا بعد دخولكم إن كانت فيه، وانتهوا 
 العمرة فأمتوها إىل السعي بني الصفا واملروة، وإن كان احلج فأمتوه إىل آخر مناسكه .

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محد بن 
ثنا نبو صاحل كاتب الليث عن معاوية بن صاحل عن علي بن نيب حيىي الذهلي قال: حد

 هلحة.
[، قال: 306عن ابن عباس رضي اهلل عنه يف قوله تعاىل:}َونمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَِّه {]البقرة:

يقول من نحرم حبج نو بعمرة فلي  له نن حيل حىت يتمها، متام احلج يوم النحر، إذا رمى 



ة وزار البيت فقد حل من إحرامه، ومتام العمرة إذا هاف بالبيت وبالصفاء واملروة مجرة العقب
 فقد حل.

 يف نن العمرة غري واجبة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن يءيد بن خملد قال: حدثنا نيب قال: 
 وية بن إسحاق.حدثنا وكيع عن سفيان عن معا

عن نيب صاحل احلنفي قال:قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))احلج جهاد والعمرة 
 تطوع((.

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن علي الصواف قال: نخربنا عمار 
مد بن بن رجاء قا حدثنا ُمَسدِّد قال: حدثنا عبدالواحد قال: حدثنا حجاج عن حم

 املنكدر.
عن جابر بن عبد اهلل قال: قال رجل للنيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم نتكفي حجة واحدة؟ 
قال: ))نعم، وإن زدت فهو خري لك((، قال: وقال شاب: يا رسول اهلل العمرة واجبة؟ 

 قال: ))ال ولتعتمر خري لك((.
لفضل بن خملد قال: حدثنا نبو ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن ا

بكر الذهيب قال: حدثنا حممد بن علي بن شقيق قال: مسعت نيب يقول: حدثنا نبو محءة 
 عن جابر ازجعفي عن نيب حيىي عن نم إسحاق بنت هلحة.

عن احلسن واحلسني صلوات اهلل عليهما قاال: نتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
 هاد ال شرك فيه؟ قال: ))نعم: قال: احلج والعمرة((.رجل فقال له: هل لك من ج

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي بن 
حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم احملاريب قال: حدثين نصر بن مءاحم عن 

 حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.إبراهيم بن الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: 

عن علي بن نيب هالب صلوات اهلل عليه يف قوله تعاىل:}َولِلَِّه َعَلى النَّاِس َحجُّ اْلبَ ْيِت 
[، قال: ملا نءلت هذه اآلية قام رجل فقال: يا رسول اهلل احلج واجب 02{]آل عمران:



اهلل عليه وآله وسلم : ))بل مرة علينا يف كل سنة نو مرة واحدة يف الدهر؟ فقال النيّب صلى 
واحدة، ولو قلت يف كل سنة لوجبت((، قال: يا رسول اهلل فالعمرة واجبة مثل احلج؟ قال: 

 ))ال، ولكن نن تعتمر خري لك((.

 يف نول عمل عمله آدم حني نهبط إىل األرض
ا نيب قال: نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن يءيد بن خملد قال: حدثن

حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن حممد املنكدر قال: إن نول عمله آدم عليه السالم 
 حني نهبط إىل األرض هاف بالبيت، فقالت املالئكة: قد هفنا قبلك بألفي عام.

 العمرة يف رمضان
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

ا علي بن يءيد بن خملد قال: حدثنا نيب قال: نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربن
 حدثنا وكيع عن سفيان عن بيان عن عامر.

عن وهب بن خنبش عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))عمرة يف رمضان تعدل 
 حجة((.

وخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن يءيد بن خملد قال: حدثنا نيب قال: 
ع عن سفيان عن داود بن نيب هند عن الشعيب قال: كان يقال العمرة يف رمضان حدثنا وكي

.  هي احلجة الصغرى، ونسنده ثوبان يف رواية إىل النيب (

 مواقيت اإلحرام
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

ى نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن احلسني بن شيبة قال: حدثنا موس
بن عمر ازجرجاين قال: حدثنا حيىي بن حيىي النيسابوري قال: حدثنا حممد بن جابر عن نيب 

 إسحاق عن الضحاك.
عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: وقت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ألهل املدينة 

عراق ذات ذا احلليفة، وألهل الشام ازجحفة، وألهل اليمن يلملم، وألهل جند قرن، وألهل ال
 عرق.



ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا ابن شيبة قال: حدثنا موسى بن عمر قال: 
 حدثنا حيىي بن حيىي قال: حدثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن هاوس.

عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: وقت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فذكر مثله، 
 هلهن وملن ورد عليهن من غري نهلهن ممن نراد احلج والعمرة.وقال: هن أل

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن يءيد بن خملد قال: حدثنا نيب قال: 
 حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يءيد عن نيب الءبري.

املدينة من  عن جابر قال: خطبنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال: ))مهل نهل
ذي احلليفة، ومهل نهل الشام من ازجحفة، ومهل نهل اليمن من يلملم، ومهل نهل جند 
من قرن، ومهل نهل املشرق من ذات عرق((، مث استقبل األقوام بوجهه فقال: ))اللهم اقبل 

 بقلوهبم((.
احلسن ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال:نخربنا علي بن حممد السعدي قال: حدثنا 
 بن سفيان قال: حدثنا ابن نيب شيبة قال: حدثنا ابن منري عن حجاج عن عطاء.

عن جابر قال: وقت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل 
 الشام ازجحفة، وألهل اليمن يلملم، وألهل جند قرن، وألهل العراق ذات عرق.

 قال: حدثنا ابن دكني عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد األعلى.قال ونخربنا ابن نيب شيبة 
 عن سويد بن غفلة صاحب علي عليه السالم قال: خرجت معه فأحرم من ذات عرق.
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا السعدي قال: حدثنا احلسن بن سفيان 

 ر بن زاذان.قال: حدثنا ابن نيب شيبة قال: حدثنا ابن منري عن عما
عن ثابت عن نن : ننه كان حيرم من ذات عرق وال يكلم نحدا( من الناس حىت يطوف 

 بالبيت إال ما ال بد منه.
قال نبو العباس احلسين رمحه اهلل: فقد ثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم هبذه 

 .األخبار الصحاح من التوقيت ألهل العراق كما ثبت ملن سواهم اه
 ت: وحكم نيب العباس بصحة هذه األخبار توثيق لرجاهلا .قل

 وقال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
روينا عن الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا نبو حذيفة قال: حدثنا سفيان بن 



 عبد اهلل بن دينار.
ذا احلليفة، عن ابن عمر قال: وّقت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ألهل املدينة 

وألهل الشام ازجحفة، وألهل جند قرنا(، وألهل اليمن يلملم، قيل له: فالعراق، قال:  م يكن 
 يومئذ عراق.

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يون  وربيع املؤذن قاال حدثنا حيىي بن حسان قال: 
 حدثنا وهيب بن خالد قال: حدثنا محاد بن زيد عن عبد اهلل بن هاوس عن نبيه.

عن ابن عباس: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وقت ألهل املدينة ذا احلليفة، 
وألهل الشام ازجحفة، وألهل جند قرنا(، وألهل اليمن يلملم، مث هن مواقيت ألهلهن وملن 
نتى عليهن من غري نهلهن، فمن كان نهله دون امليقات فمن حيث يشاء حىت يأيت ذلك 

 على نهل مكة.
اوي حدثنا نمحد بن داود قال: حدثنا يعقوب بن محيد قال: حدثنا وكيع عن قال الطح

 جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران.
عن ابن عمر: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وقت ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل 

س: ألهل الشام ازجحفة، وألهل اليمن يلملم وألهل الطايف قرنا، وقال ابن عمر: قال النا
 املشرق ذات عرق.

 نخباره ( بأن العراق سيكون دار إسالم، فلذلك جعل له ميقاتا( 
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

ويف ذلك ما روى الطحاوي قال: حدثنا علي بن عبد العءيء البغدادي قال: حدثنا نمحد 
ثنا فهد قال: حدثنا بن يون  )ح(، وحدثنا ابن نيب داود قال: حدثنا الوحاظي )ح(، وحد

 نبو غسان، قالوا: حدثنا زهري بن معاوية عن سهيل بن نيب صاحل عن نبيه.
عن نيب هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))منعت العراق قفيءها 
ودرمها، ومنعت الشام ُمْديها ودينارها، ومنعت مصر اردهبا ودينارها، وعدمت كما بدنمت، 

بدنمت، وعدمت كما بدنمت((، مث يشهد على ذلك )حلم( نيب هريرة )ودمه( يءيد  وعدمت كما
 بعضهم على بعض يف قصة احلديث.



قلت: وتفسري ما ورد يف احلديث ما ذكره حمقق شرح معاين اآلثار للطحاوي وهو حممد 
  2/جه3200زهري النجار من علماء األزهر الشريف من النسخة املطبوعة سنة

ْدى بضم ميم ، فقال يف320ص
ُ
 اهلامش: قفيء كمكيال بالعراق، وهو مثانية مكاكيك، وامل

وسكون دال، مكيال ألهل الشام يسع مخسة عشر مكوكا(، واإِلْرَدب بكسر مهءة وسكون 
 راء وفتح دال مهملة وتشديد باء موحدة، مكيال ألهل مصر يسع نربعا( وعشرين صاعا(ز

 :وقال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي بن 
حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: 
حدثنا إبراهيم بن الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن 

 جده.

عليه السالم قال: )ميقات من حج من املدينة نو اعتمر ذو احلليفة، فمن شاَء عن علي 
استمتع بثيابه ونهله حىت يبلغ ازجحفة، وميقات من حج نو اعتمر من نهل اليمن يلملم، 
 فمن شاء استمتع بثيابه ونهله حىت يبلغ يلملم، وميقات من كان دون امليقات من نهله(.

 ى ما يف جمموع اإلمام زيد بن علي عليه السالم ففيه:قلت: يف هذه الرواية نقص عل
 حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.

عن علي عليهم السالم قال: )ميقات من حج من املدينة نو اعتمر ذو احلليفة، فمن شاء 
استمتع بثيابه ونهله حىت يبلغ ذا احلليفة، وميقات من حج نو اعتمر من نهل العراق 

تمتع بثيابه ونهله حىت يبلغ العقيق، وميقات من حج نو اعتمر من العقيق، فمن شاء اس
نهل الشام ازجحفة، فمن شاء استمتع بثيابه ونهله حىت يبلغ ازجحفة، وميقات من حج من 
نهل اليمن نو اعتمر يلملم، فمن شاء استمتع بثيابه ونهله حىت يبلغ يلملم، وميقات من 

من شاء استمتع بثيابه ونهله حىت يبلغ قرن حج نو اعتمر من نهل جند قرن املنازل، ف
 .املنازل، وميقات من كان دون املواقيت من نهله داره( اه

 يف العمل يف الدخول يف احلج
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:



نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن احلسن بن شيبة قال: حدثنا موسى 
ثنا حيىي بن حيىي قال: حدثنا عبد السالم املالئي عن خصيف عن سعيد بن عمر قال: حد

 بن جبري.
عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: نهل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يف دبر 

 الصالة.
روينا عن الطحاوي قال: حدثنا إسحاق بن إمساعيل بن سهل الكويف قال: حدثنا نبو نعيم 

 بن حرب عن خصيف.قال: حدثنا عبد السالم 
عن سعيد بن جبري قال قيل البن عباس: كيف اختلف يف اهالل النيّب صلى اهلل عليه وآله 
وسلم ، فقالت: هائفة نهل يف مصاله، وقالت هائفة حني استوت به راحلته، وقالت 
هائفة: حني عال البيدا، فقال: سأخربكم عن ذلك، نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

 مصاله، فشهده قوم فأخربوا بذلك، فلما استوت به راحلته نهل فشهده وسلم نهل يف
قوم، م يشهدوه يف املرة األوىل، فقالوا: نهل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم الساعة 
فأخربوا بذلك، فلما عال على البيداء نهل فشهده قوم  م يشهدوه يف املرتني األوليني، 

 عليه وآله وسلم الساعة، فأخربوا بذلك، وإمنا كان نهل فقالوا: نهل رسول اهلل صلى اهلل
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يف مصاله.

وروينا عن الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا ابن 
 جريج قال: نخربنا حممد بن املنكدر.

ليه وآله وسلم بذي احلليفة حىت عن نن  بن مالك قال: بات رسول اهلل صلى اهلل ع
 نصبح، فلما ركب راحلته واستوت به نهل.

 صفة التلبية
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: واألصل فيه:

ما نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا إبراهيم بن إمساعيل بن شنبذين 
 قال: حدثنا سفيان عن جعفر عن نبيه. قال: حدثنا عمرو بن ثور قال: حدثنا الفريايب،

عن جابر عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ننه قال: ))لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك 
 لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك((.



ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي بن 
د النخعي قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم بن حمم

 الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.
عن علي بن نيب هالب عليه السالم ننه قال: )تلبية النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ، لبيك 

نبو خالد: قال زيد بن علي عليه السالم: إن شئت اللهم لبيك، ال شريك لك(، قال 
اقتصرت على هذا، وإن شئت زدت عليه كل ذلك حسن، وجيوز عند حيىي بن احلسني 

 صلوات اهلل عليه الءيادة عليه.
حدثنا ابن نيب  -ني الطحاوي -وقد روينا عن الطحاوي بإسناده على صحة ما قلنا قال 

حدثنا عبد العءيء بن حممد الدراوردي عن حممد بن  داود قال: حدثنا اصبغ بن الفرج قال:
 عجالن عن عبد اهلل بن نيب سلمة عن عامر بن سعد.

عن نبيه ننه مسع رجال( يكرب يقول: لبيك ذا املعارج، لبيك، فقال سعد: فما هكذا كنا نليب 
 على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم .

اود قال: حدثنا املقدمي، قال: حدثنا محاد بن قال حدثنا الطحاوي: قال: حدثنا ابن د
 زيد عن نبان بن تغلب عن نيب إسحاق عن عبد الرمحن بن يءيد.

عن عبد اهلل قال: كانت تلبية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))لبيك اللهم لبيك، 
 لبيك ال شريك لك، إن احلمد والنعمة لك((.

ال: حدثنا احلسن بن الربيع قال: حدثنا نبو قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا فهد ق
 األحوص عن األعمش عن عمارة عن نيب عطية.

عن عائشة قالت: إين ألحفظ كيف كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يليب، 
 فذكرت ذلك نيضا(.

 قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يون  قال: حدثنا ابن وهب نن مالكا( حدثه عن نافع.
ر: نن تلبية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم كانت كذلك، وزاد وامللك ال عن ابن عم
 شريك لك.

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يون  قال: حدثنا ابن وهب قال الطحاوي، وحدثنا ابن 
مرزوق قال: حدثنا نبو عامر الَعَقدي قال: حدثنا عبد العءيء بن عبد اهلل بن نيب سلمة قال 



 اهلل بن الفضل حدثه. بن وهب إن عبد
وقال نبو عامر عن عبد اهلل بن الفضل عن عبد الرمحن األعرج عن نيب هريرة ننه كان يقول:  

 كان من تلبية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : لبيك إله احلق لبيك.

 فيما يستحب للحاج نن يقول عند الركوب
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

يد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا ابن نيب حامت فيما قرى عليه، قال: حدثنا نخربنا الس
نبو زرعة قال: حدثنا سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي قال: حدثنا إمساعيل بن عياش عن 

 جعفر بن حممد عن نبيه.
 عن جده قال: ملا توجه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم إىل مكة فاستوى على راحلته
قال: ))اللهم هذه محولتك والوجه إليك والسعي إليك وقد اهلعت مين على ما م يطلع 
عليه نحد من خلقك، اللهم اجعل سفري هذا كفارة ملا كان قبله، واقض عين ما افرتضت 

 علّي فيه وكن عونا( يل على ما شق علي فيه((، وذكر احلديث.
إبراهيم بن زهري احللواين قال: حدثنا عبد  ونخربين السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا

 قال: مسعت الضحاك بن مءاحم. -يعين ابن املختار  -العءيء 
عن علي عليه السالم قال: نتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم براحلته فلما وضع 
 رجله يف الغرز قال: ))بسم اهلل((، فلما استوى عليها قال: ))احلمدهلل((، فلما هنضت به
قال: ))اهلل نكرب، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني، وإنا إىل ربنا ملنقلبون، 

 واحلمدهلل رب العاملني، رب اغفر يل الذنوب إنه ال يغفر الذنوب إال ننت((.

 فيما جيب على احملرم توقيه
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: وحجة حيىي بن احلسني صلوات اهلل عليه:

ما روينا عن الطحاوي باإلسناد الذي ذكرنا قبل هذا قال: حدثنا نبو بكرة ]بكار بن 
قتيبة[ قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا نيب قال: مسعت قي  بن سعد حيدث عن 

 عطاء عن صفوان بن يعلى بن نمية.
ال: يا رسول عن نبيه: نن رجال( نتى النيب ( بازجعرانة وعليه جبة وهو مصفر حليته ورنسه، فق



اهلل إين قد نحرمت وننا كما ترى، قال: ))انءع عنك الصفرة وما كنت صانعا( يف حجك 
 فاصنعه يف عمرتك((.

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا اخلصيب بن ناصح قال: 
 حدثنا وهب بن خالد عن نيوب عن نافع.

احلليفة فقال: ممن هذا الريح الطيبة،  عن ابن عمر قال: )وجد عمر ريح هيب وهو بذي
فقال معاوية: مين، فقال عمر لعمري منك لعمري، فقال معاوية: ال تعجل يا نمري املؤمنني 
إن نم حبيبة هيبتين ونقسمت علي، فقال له عمر: وننا نقسم عليك لرتجعن إليها ولتغسلنه 

 عندها، فرجع إليها فغسلته، فلحق الناس بالطريق.
الطحاوي قال: حدثنا يءيد بن سنان قال: حدثنا نبو داود ونبو صاحل كاتب وروينا عن 

 الليث قاال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الءهري عن سا م.
عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ال تلبسوا ثوبا( مسه ورس 

 نو زعفران يف اإلحرام((.

 د له نو لغريهيف نن احملرم ال يأكل حلم صيد صي
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد اهلل بن حممد بن إسحاق الردمي 
مبكة قال: حدثنا ابن نيب ميسرة قال: حدثنا خالد بن حيىي عن إسرائيل عن مساك عن 

 صبيح بن عبد اهلل بن عمري الثعليب.
يه السالم قال: نهدي لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم حلم صيد، فأىب نن عن علي عل

 يأكله، وقال: ))ال آكل ما صيد وننا حمرم((.
ونخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا 

 زيد عن علي بن زيدزعبد الرمحن بن الوليد قال: حدثنا سليمان بن حرب عن محاد بن 
عن عبد اهلل بن احلارث بن نوفل نن نباه صنع لعثمان هعاما( بقديد، فجيء بازجفان وعليه 
احلجل، فقال عثمان: كلوا، فإمنا اميت من نجلي، فقيل له: إن عليا( ينهى عنه، فأرسل إليه 

 فجاَء ينفض اخلبط عن ذارعيه.
ال: نخربنا نبو بكر حممد بن علي الصواف ونخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل ق



قال: نخربنا عمار بن رجاء قال: حدثنا هدبة عن مهام بن حيىي عن علي بن زيد بن 
 جدعان.

عن عبد اهلل بن احلارث بن نوفل: إن نباه ويل هعام عثمان، قال: فكأين ننظر إىل احلجل 
علي عليه السالم فجاَء حول ازجفان فجاَء رجل فقال: إن عليا( يكره هذا، فأرسل إىل 

وذراعاه ملطخان باخلبط فقال: إنك لكثري اخلالف علينا، فقال علي عليه السالم: اذكْر 
اهلل رجال( شهد النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم نيت بعجء محار وحش، فقال: إنا حمرمون 

اهلل عليه فاهعموه نهل احلل، فقام رجال فشهدوا، قال: اذكر اهلل رجال( شهد النيّب صلى 
وآله وسلم نيت خبم  بيضات بيض النعام، فقال: إنا حمرمون فاهعموه نهل احلل، فقام 
 رجال فشهدوا، فقام عثمان ودخل فسطاهة وهفق الناس وتركوا الطعام ألهل املآبد.

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن علي الصواف قال: حدثنا 
نبو يءيد املقري قال: حدثنا إمساعيل بن سعيد الكسائي قال: حدثنا جرير  حممد بن موسى

 بن عبد العءيء بن رفيع.
عن عبد اهلل بن نيب قتادة قال: كان نبو قتادة يف قوم حمرمني وهو حمل فرنى نصحابه محار 
وحش و م يروه حىت نبصر فاختل  من بعضهم سوها( فحمل عليه فصوغه فأتاهم به 

ا معهم، فلقوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال: ))هل نشار عليه فأكلوا ومحلو 
 إنسان منكم قالوا: ال، قال: فكلوا((.

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد األمناهي قال: حدثنا 
 إسحاق بن إبراهيم الصنعاين عن عبد الرزاق بن مهام عن معمر.

يب زياد قال: مسعت عبد اهلل بن احلارث بن نوفل حيدث: نن عليا( عليه عن يءيد بن ن
السالم كره نكل الصيد وهو حمرم، وتلى هذه اآلية: }ُنِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوهََعاُمُه َمَتاعا( 

 [.06:َلُكْم َولِلسَّيَّارَِة َوُحرَِّم َعلَْيُكْم َصْيُد اْلبَ رِّ َما ُدْمُتْم ُحُرما({]املائدة
وروينا عن الطحاوي قال: حدثنا يون  قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الءهري عن عبيد 
اهلل بن عبد اهلل عن الصعب بن جثامة قال: مّر يب رسول اهلل ( وننا باألبواء نو بودان، 

فأهديت له حلم محار وحش، فرّده علّي، فلما رنى الكراهة يف وجهي قال: ))لي  بنا رٌد 



 ا حرم((.عليك ولكن
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا علي بن احلسن 
قال: حدثنا احلسن بن حيىي قال: حدثنا إبراهيم بن حممد عن ابن فضيل عن يءيد بن نيب 

 زياد عن عبد اهلل بن احلارث.
مبكان كذا قربت هلم  عن نبيه قال: خرجت مع علي وعثمان وحنن حمرمون حىت إذا كنا

املائدة وعليها يعاقيب وحجل، فلما رنى علي عليه السالم ذلك قام، فقال له عثمان: ما 
نقامك وما كرهت من هعامنا هذا؟ فواهلل ما نشرنا وال نمرنا وال صدنا، فقال علي عليه 

يَّارَِة َوُحرَِّم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَ رِّ َما السالم: }ُنِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوهََعاُمُه َمَتاع(ا َلُكْم َولِلسَّ 
 [، و م يطعم من هعامهم.06ُدْمُتْم ُحُرم(ا {]املائدة:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد األمناهي قال: حدثنا إسحاق بن 
حرب عن إبراهيم الصنعاين قال قرننا على عبد الرزاق، نخربنا إسرائيل عن مساك بن 

 عكرمة.

 عن ابن عباس قال: ُكْل ما صيد وننت حل وما اصطيد وننت حمرم فال تأكله.
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد قال: حدثنا الصنعاين قال: حدثنا 

 عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينا عن هاوس.
 حرم.عن ابن عباس: ننه كان يكره حلم الصيد للم

 قال عبد الرزاق: ونخربين عبدالكرمي نبو نمية عن هاوس.
عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: )هي مبهمة قوله تعاىل: }َوُحرَِّم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَ رِّ َما 

 [.06ُدْمُتْم ُحُرم(ا {]املائدة:
قال: مسعت  قال: وقرننا على عبد الرزاق قال: حدثنا معمر وابن عيينة عن يءيد بن نيب زياد

عبد اهلل بن احلارث بن نوفل يقول: كنت مع عثمان بني مكة واملدينة وحنن حمرمون 
فاصطيدت يل يعاقيب، فأهديت له فأمر نصحابه بأكلها و م يأكل منها هو وقال إمنا 

اصطيدت نو نميت بامسي قال: فقام علي عليه السالم فقيل لعثمان ننه كره نكلها، فأرسل 
[، فقال 06يه السالم: }َوُحرَِّم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَ رِّ َما ُدْمُتْم ُحُرم(ا {]املائدة:له، فقال علي عل

 له عثمان: يف فيك الرتاب، فقال علي عليه السالم: بل يف فيك الرتاب، فإن احتجوا مبا:



نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد األمناهي قال: حدثنا إسحاق قال 
قرننا على عبد الرزاق قال: حدثنا األسلمي عن عمرو بن نيب عمر وعن املطلب بن عبد 

 اهلل بن حنطب.
عن جابر بن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))صيد الرب لكم 
 حالل وننتم حرم((، قيل هلم: هذا على إباحة امللك إذا كان يف منءله قبل اإلحرام.

لسيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد قال: حدثنا إسحاق عن عبد نخربنا ا
 الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: نخربين حسن بن مسلم.

عن هاوس قال: قدم زيد بن نرقم فكان ابن عباس يستذكره يف حلم نهدي للنيّب صلى اهلل 
فرده عليه وقال: ))إنا ال  عليه وآله وسلم حراما( فقال: نعم نهدي له عضو من حلم صيد

 نأكله وإنا حرم((.
قال قرننا على عبد الرزاق قال: حدثنا الثوري عن قي  بن مسلم عن احلسن بن حممد بن 

 علي بن نيب هالب.
عن عائشة قالت: نهدي لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وشيقة ظيب وهو حمرم فلم 

 يأكله.
 دثنا معمر عن ابن هاوس عن نبيه.قال وقرننا على عبد الرزاق قال: ح

عن ابن عباس رضي اهلل عنه: ننه كره حلم الصيد للمحرم، قال معمر: وال نعلم ابن هاوس 
 إال نخربين عن نبيه: نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم كرهه.

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثنا حممد بن عمران قال: حدثين نيب قال: 
بن نيب ليلى عن عبدالكرمي عن عبد اهلل بن احلارث بن نوفل عن ابن عباس رضي حدثنا ا
 اهلل عنه.

عن علي عليه السالم: )نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم نيت بلحم صيد وهو حمرم فلم 
 يأكله(.

قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ربيع املؤذن قال: حدثنا نسد قال: حدثنا محاد بن 
   عن عطاء.سلمة عن قي

عن بن عباس رضي اهلل عنه قال: لءيد بن نرقم هل علمت نن النيّب صلى اهلل عليه وآله 



 وسلم نهدي له عضو صيد وهو حمرم فلم يقبله، قال: نعم.
قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا احلسني بن نصر قال: حدثنا الفريايب قال: حدثنا 

 سفيان عن نيب اهلذيل عن سعيد بن جبري.

ابن عباس: إن الصعب بن جثامة نهدى لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم محارا( عن 
 وحشيا( فرده وكان مذبوحا(.

قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا نبو داود قال: حدثنا شعبة عن 
 حبيب بن نيب ثابت عن سعيد بن جبري.

سول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عن ابن عباس رضي اهلل عنه: نن الصعب نهدى لر 
 محارا( وحشيا( يقطر دما( فرده عليه وقال: ))إين حرام((.

قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثين نبو عامر ووهب عن شعبة عن 
 احلكم عن سعيد بن جبري.

يه وآله عن ابن عباس رضي اهلل عنه: نن الصعب بن جثامة نهدى رسول اهلل صلى اهلل عل
 وسلم عجء محار وحش وهو بقديد، فرده يقطر دما(.

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا حممد بن خءمية قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: 
حدثنا معتمر بن سليمان قال: مسعت منصورا( عن احلكم بن عتيبة فذكر بإسناد مثله، غري 

 ننه قال: رجل محار وحش.
سين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو بكر الصواف قال: نخربنا عمار ونخربنا السيد نبو العباس احل

بن رجاء قال: حدثنا احلماين قال: حدثنا ابن عيينة عن الءهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل 
 عن ابن عباس رضي اهلل عنه.

عن الصعب بن جثمامة: ننه نهدى إىل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم عجء محار وحش 
 ))لوال ننا حرم  م نرده عليك((.فرده وقال: 

وروى محاد عن علي بن زيد عن عبد اهلل بن احلارث بن نوفل: إن عثمان نءل ُقديدا( فأيت 
باحلجل يف ازجفان سائلة، فأوحلها فأرسل إىل علي عليه السالم وهو يصفن بعريا( له، فجاَء 

علي عليه  واخلبط ينحات من يديه، فأمسك علي عليه السالم ونمسك الناس فقال



السالم: )من هاهنا من نشجع، هل علمتم نن نيب اهلل ( نتاه إعرايب ببيضات نعام، فقال: 
 اهعمهن نهلك فإنا حمرم(، قالوا: بلى، فتورك عثمان ونءل عن سريره.

 فيما جيوز للمحرم نن يقتله من الدواب
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

اهلل قال: نخربنا نمحد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا حممد بن نخربنا السيد نبو العباس رمحه 
 حيىي الذهلي عن عبد الرزاق عن معمر عن الءهري عن عروة.

عن عائشة قالت: نمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بقتل مخ  فواسق يف احلالل 
 واحلرام، احلدنة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور.

الرواية إال األربع، واسقط اخلامسة ولعل ذلك من الناسخ، وقد رواه  قلت:  م يذكر يف هذه
( فقال: حدثنا حممد بن 2/366الطحاوي يف شرح معاين اآلثار كامال( عن عائشة يف )ج

 خءمية قال ثنا احلجاج قال ثنا محاد عن هشام بن عروة عن نبيه.
فواسق يقتلن يف احلل  عن عائشة: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))مخ 
 .واحلرم، الكلب العقور، والفأرة، واحلدنة، والغراب، والعقرب(( ./ه

 ونخرج النسائي وابن ماجة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب.
عن عائشة قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))مخ  يقتلهن احملرم: احلية، 

 ألبقع، والكلب العقور((/هوالفأرة، واحلدنة، والغراب ا
نعم وجدت يف تتمة اإلعتصام احلديث الذي يف شرح األحكام نقله عن شرح األحكام، 

 .-ني يف شرح األحكام-فقال )وفيه( 
نخربنا نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا حممد بن حيىي 

 عن عروة.الذهلي عن عبد الرزاق عن معمر عن الءهري 

عن عائشة قالت: نمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بقتل مخ  فواسق يف احلالل 
، فظهر نن العقرب وهي واحلرام: احلدنة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور نه

 اخلامسة سقطت عن الناسخ.واهلل نعلم.



 يف الضبع هل هي صيد ال تقتل
 رمحه اهلل: قال نبو احلسن علي بن بالل

قال الطحاوي حدثنا يءيد بن سنان قال: حدثنا حممد بن بكر الربساين نخربنا ابن جريج 
نخربين عبد اهلل بن عبيد بن عمري نن عبد الرمحن بن نيب عمار نخربه قال: سألت جابر بن 
عبد اهلل عن الضبع نصيد هي؟ قال: نعم، قلت: ومسعت ذلك من رسول اهلل صلى اهلل 

 وسلم ، فقال: نعم. عليه وآله
قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن نيب داود قال: حدثنا نبو عمر احلوضي قال: حدثنا 

 حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء.
عن جابر عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ننه سئل عن الضبع: ))فقال: هي من 

 .الصيد((، وجعل فيها إذا نصاهبا كبشا( مسنا( 
قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا حممد بن محيد قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا 

 موسى بن نعني عن يءيد بن نيب زياد عن ابن نيب نعم.
عن نيب سعيد اخلدري عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))يقتل احملرم احلية 

ا فلم نحفظ قال: قلت و م مسيت والعقرب والفأرة الفويسقة((، قال يءيد: وعد غري هذ
الفأرة الفويسقة؟ قال: استيقظ رسول اهلل ( ذات ليلة وقد نخذت فأرة فتيلة لتحرق على 
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم البيت فقام فقتلها ونحل قتلها لكل حمرم نو حالل.

 يف احملرم إذا احتاج إىل لب  الثياب
 اهلل:قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه 

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا إمساعيل بن إبراهيم بن شنبذين قال: حدثنا 
عمرو بن ثور قال: حدثنا الفريايب قال: حدثنا ورقا بن عمر عن ابن نيب جنيح عن جماهد 

 قال: حدثنا عبد الرمحن بن نيب ليلى.
وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه، عن كعب بن عجرة: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

فقال: ))نيؤذيك هوام رنسك((، قال: نعم، فأمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بأن 
حيلق وهو باحلديبية  م يتبني هلم نهنم حيلون، وهم على همع نن يدخلوا مكة، فأنءل اهلل 

بني ستة نو يهدي شاة نو الفدية، فأمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نن يطعم فرقا( 



 يصوم ثالثة نيام.
ونخربنا السيد نبو العباس قال: نخربنا ابن شنبذين قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا الفريايب 

 قال: حدثنا سفيان عن نيوب عن جماهد عن عبد الرمحن بن نيب ليلى.
ت قدر، عن كعب بن عجرة قال: ملا مر به النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم وهو يوقد حت

فقال: ))آذتك هوام رنسك؟(( فأمره النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم نن حيلق ويصوم ثالثة 
 نيام نو يطعم فرقا( بني ستة نو ينسك.

قال سفيان: فنءلت هذه اآلية: }َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيض(ا نَْو بِِه نَذ(ى ِمْن رَْنِسِه 
 [اآلية.306...{]البقرة:

و العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد األمناهي قال: حدثنا نبو حامت ونخربنا السيد نب
 قال: حدثنا نبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عبد الرمحن بن نصبهان.

عن عبد اهلل بن معقل قال: جلست إىل كعب بن عجرة فسألته عن هذه اآلية: }َفَمْن  
[ اآلية، قال: نءلت يّف خاصة 306ِسِه ..{ ]البقرة:َكاَن ِمْنُكْم َمرِيض(ا نَْو بِِه نَذ(ى ِمْن رَنْ 

وهي لكم عامة، مث قال يل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))مايل نرى الوجع بلغ بك ما 
نرى؟ جتد شاة((، قلت: ال، قال: ))صم ثالثة نيام نو اهعم ستة مساكني، كل مسكني 

 نصف صاع((.
: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا جعفر بن عبد ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال

 اهلل احملمدي قال: حدثنا كثري بن عياش عن نيب ازجارود.
عن نيب جعفر عليه السالم يف }َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيض(ا نَْو بِِه نَذ(ى ِمْن رَْنِسِه َفِفْديٌَة ِمْن 

: يقول: من حلق رنسه من نذى يصيبه [، قال306ِصَياٍم َنْو َصَدَقٍة َنْو ُنُسٍك{]البقرة:
فصيام ثالثة نيام، نو يتصدق على ستة مساكني نو يذبح شاة، نءلت يف رجل من األنصار 

 يقال له كعب بن عجرة.
 قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا نبو الوليد وسليمان بن حرب.

اج بن املنهال، قالوا: حدثنا شعبة قال الطحاوي: وحدثنا حممد بن خءمية قال: حدثنا حج
عن عمرو بن دينار قال: مسعت جابر بن زيد يقول: مسعت ابن عباس يقول: مسعت النيّب 
صلى اهلل عليه وآله وسلم وهو بعرفة يقول: ))من  م جيد إزارا( لب  سراويال(، ومن  م جيد 



 نعلني لب  خفني((.
احلربي قال: حدثنا نبو غسان مالك  قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا احلسني بن احلكم

 بن إمساعيل قال: حدثنا زهري بن معاوية قال: حدثنا نبو الءبري.

عن جابر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))من  م جيد النعلني فليلب  
 اخلفني، ومن  م جيد إزارا( فليلب  سراويال(((.
نان قال: حدثنا يءيد بن هارون قال: نخربنا قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يءيد بن س
 حيىي بن سعيد عن عمر بن نافع عن نبيه.

عن ابن عمر: نن رجال( سأل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : ما نلب  من الثياب إذا 
نحرمنا قال: ))ال تلبسوا السراويالت وال العمائم وال الرباني  وال اخلفاف، إال نن يكون 

 الن فليلب  اخلفني نسفل من الكعبني((.نحد ليست له نع
قال الطحاوي وحدثين حممد بن خءمية قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا محاد بن سلمة عن 

 نيوب عن نافع عن ابن عمر عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم مثله.
قال حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: حدثنا سفيان بن 

 ة عن الءهري، عن سا م، عن نبيه: نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ، مثله.عيين
قال الطحاوي: حدثنا حممد بن خءمية قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة قال: نخربين 

 عبد اهلل بن دينار ننه مسع
 عبد اهلل بن عمر خيرب عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ننه قال: ))من  م جيد نعلني

 فليلب  خفني وليشقهما من عند الكعبني((.

 يف نن احملرم ال يقرب الطيب
قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: واألصل فيه ما ورد عن النيّب صلى اهلل عليه وآله 

 وسلم من النهي عن التطيب وهو ما روينا.
روبة عن مطر قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يءيد بن زريع قال: حدثنا سعيد بن نيب ع

 الوراق.
عن يعلى بن منية: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم رنى رجال( لىب بعمرة وعليه جبة 



وشيء من خلوق، فأمره نن ينءع ازجبة وميسح خلوقه، ويصنع يف عمرته ما يصنع يف 
 حجته.

قال: قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا صاحل بن عبد الرمحن قال: حدثنا سعيد بن منصور 
 نخربنا هشيم نخربنا عبد امللك ومنصور، وبن نيب ليلى عن عطاء.

عن يعلى بن نمية: نن رجال( جاَء إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال: يا رسول 
اهلل إين نحرمت وعلّي جبيت هذه )وعلى جبته( ردوع من خلوق والناس يسخرون مين، 

هذه ازجبة، واغسل عنك هذا الءعفران، واصنع فأهرق عنه ساعة، مث قال: ))اخلع عنك 
 يف عمرتك ما كنت صانعا( يف حجتك((.

 يف الرمل بالبيت وهل هو سنة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ربيع املؤذن قال: حدثنا نسد قال: حدثنا محاد بن سلمة 
 عن عاصم.

عباس رضي اهلل عنه: يءعم قومك نن رسول اهلل ( قد رمل عن نيب الطفيل قال: قلت البن 
بالبيت ونن ذلك سنة، قال: صدقوا وكذبوا، قلت: ماصدقوا وكذبوا؟ قال: صدقوا رمل 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بالبيت، وكذبوا ليست بسنة، نن قريشا( قالت: زمن 

قتال(، فلما صاحلوه على نن جييئ يف احلديبية دعوا حممدا( ونصحابه حىت ميوتوا موت النغف 
العام املقبل فيقيموا مبكة ثالثة نيام فقدم رسول اهلل ( على جبل قيقعان، فقال رسول اهلل 

 صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))نرملوا بالبيت ثالثا( وليست بسنة((.
ثنا قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن نيب داود قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حد

 محاد عن نيوب عن سعيد بن جبري.
عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: قدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم مكة 

ونصحابه، فقال املشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم محى يثرب، فلما قدموا قعد 
شواط الثالثة، املشركون مما يلي احلجر، فأمر النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم نن يرملوا األ

ونن ميشوا ما بني الركنني، قال ابن عباس رضي اهلل عنه: و م مينعه نن يأمرهم نن يرملوا 
 األشواط األربعة إال إبقاء( عليهم.



قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا حجاج بن نضري قال: حدثنا 
 فطر بن خليفة.

اهلل عنه: يءعم قومك نن رسول اهلل صلى اهلل  عن نيب الطفيل قال: قلت البن عباس رضي
عليه وآله وسلم رمل بالبيت ونهنا سنة، قال: صدقوا وكذبوا، قد رمل رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم وليست بسنة، ولكن قدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم واملشركون 

فقال: ألصحابه ارملوا اروهم إن  على قيقعان، وبلغه نهنم يقولون نن به وبأصحابه هءال(،
بكم قوة، فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يرمل من احلجر األسود إىل الركن 

 اليماين فإذا توارى عنهم مشى.
قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: واحلجة على نن الرمل سنة و م يرمل ألجل املشركني 

 ما روينا.
حدثنا حممد بن خءمية قال: حدثنا حجاج )قال حدثنا محاد( قال حدثنا الطحاوي قال: 

 عن عبد اهلل بن عثمان بن خيثم عن نيب الطفيل.
عن ابن عباس رضي اهلل عنه: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم اعتمر من ازجعفرانة 

 فرمل بالبيت ومشى نربعة نشواط.
حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي  قال وحدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن نيب داود قال:

قال: حدثنا ابن املبارك عن عبيد اهلل بن نيب زياد عن نيب الطفيل قال: )رمل رسول اهلل 
 صلى اهلل عليه وآله وسلم من احلجر إىل احلجر(.

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا حممد بن عمرو بن يون  قال: حدثين اسباط بن حممد 
افع قال كان ابن عمر يرمل من احلجر إىل احلجر ثالثا( وميشي عن عبيد اهلل بن عمر عن ن

 نربعا( على هيئته، قال ابن عمر: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يفعلهن.

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن عبد الرمحن بن حممد بن املغرية قال: حدثنا 
 يد اهلل عن نافع.عفان قال: حدثنا سليمان ابن نخضر قال: حدثنا عب

 عن ابن عمر: )نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم كان يرمل من احلجر إىل احلجر(.
قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يءيد بن سنان قال: حدثنا نبو بكر احلنفي قال: حدثنا 



 عبد اهلل بن نافع عن نبيه.
ة ومشى نربعة حني قدم عن ابن عمر: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم سعى ثالث

 يف احلج، والعمرة حني كان اعتمر.
قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا إمساعيل بن حيىي املءين قال: حدثنا حممد بن إدري  عن 
 نن  بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول اهلل ( مبثل معناه.

اال: حدثنا عبد اهلل بن صاحل قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا حممد بن خءمية وفهد ق
 قال: حدثنا الليث قال: حدثنا ابن اهلاد عن جعفر بن حممد عن نبيه.

عن جابر قال: هاف رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يف حجة الوداع سبعا(، ورمل 
 منهن ثالثا( ومشى نربعا(.

ثنا حامت بن قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ربيع املؤذن قال: حدثنا نسد قال: حد
 إمساعيل قال: حدثنا جعفر بن حممد، فذكر بإسناد مثله.

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يون  نخربنا بن وهب نن مالكا( نخربه عن جعفر بن 
 حممد عن نبيه.

عن جابر بن عبد اهلل: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم هاف سبعة رمل يف ثالثة 
 منهن من احلجر األسود.

ل حدثنا الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ازجنيب عن هشام قا
 بن سعد عن زيد بن نسلم عن نبيه.

عن عمر قال: فيم الرمل اآلن والكشف عن املناكب وقد نفى اهلل الشرك ونهله على 
 ذلك، ال ندع شيئا( حتملناه مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم .

طحاوي قال: حدثنا حممد بن عمرو بن يون  قال: حدثنا حيىي بن عيسى قال حدثنا ال
 عن ابن نيب ليلى عن عطاء عن يعلى بن نمية قال: ملا حج عمر رمل ثالثا.

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا حممد بن خءمية قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: 
ق قال: قدمت مكة حدثنا فضيل بن عياض عن منصور بن املعتمر عن شقيق عن مسرو 

 معتمرا(، فتبعت عبد اهلل بن مسعود، فدخل املسجد فرمل ثالثا( ومشى نربعا(.
قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا حممد بن خءمية قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا محاد 



 عن نيوب عن نافع.
ا من عن ابن عمر: كان إذا قدم مكة رمل بالبيت مث هاف بني الصفا واملروة، وإذا لىّب هب

مكة  م يرمل بالبيت، وَنخر الطواف بني الصفا واملروة إىل يوم النحر، وكان ال يرمل يوم 
 النحر.

 يف استالم احلجر األسود وبقية األركان
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل واألصل فيه

بن شنبذين ما نخربنا به السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال:نخربنا إمساعيل بن إبراهيم 
قال: حدثنا عمرو بن ثور قال: حدثنا الفريايب، قال: حدثنا سفيان عن جعفر بن حممد 

 عن نبيه.
عن جابر: نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم اسلتم احلجر حني نراد نن خيرج إىل الصفا، 

 [((.351اللَّه {]البقرة: وننه قال: ))نبدن مبا بدن اهلل به: }ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِرِ 
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا 
علي بن حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم 

بن علي عن نبيه  قال: حدثنا إبراهيم بن الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد
 عن جده.

عن علي عليه السالم قال: )نول مناسك احلج، نول ما يدخل مكة يأيت الكعبة فيتمسح 
باحلجر األسود، ويكرب ويذكر اهلل ويطوف، فإذا انتهى إىل احلجر األسود فذلك شوط، 
فليطف كذلك سبع مرات، فإن استطاع نن يتمسح باحلجر األسود يف كلهن فعل، فإن  م 

 إىل ذلك سبيال( مسح ذلك يف نوهلن وآخرهن، وذكر احلديث(.جيد 
قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا نبو عاصم عن نيب داود عن 

 نافع.
عن ابن عمر: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  م يكن مير هبذين الركنني األسود 

 م هذين اآلخرين.واليماين إال استلمهما يف كل هواف وال يستل



قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يءيد بن سنان وابن مرزوق قال: حدثنا نبو الوليد 
 الطيالسي وحدثنا يءيد ونبو صاحل قاال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سا م.

عن نبيه قال: م نر رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ميسح من البيت إال الركنني 
 اليمانيني.
 اإلسناد زيادة رجل وهو: نبو صاحل عما يف الطحاوي: فالذي يف الطحاوي قلت: يف
 (: حدثنا يءيد وابن مرزوق قاال ثنا نبو الوليد الطيالسي . ح.2/312)ج

 وحدثنا يءيد بن سنان قال ثنا الليث عن ابن شهاب عن سا م.
ال الركنني عن نبيه قال:  م نر رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ميسح من البيت إ

 اليمانيني؟ فتأمل.
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا نمحد بن يون  قال: حدثنا زهري بن معاوية قال: حدثنا 
 نبو الءبري.

 عن جابر قال: كنا نستلم األركان كلها.
محيد قال: حدثنا قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا نمحد بن داود قال: حدثنا يعقوب بن 

 وكيع عن إبراهيم بن ههمان عن نيب الءبري عن جابر مثله.

 الصالة خلف املقام
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن علي الصواف قال: نخربنا 
بن الفضل عن جعفر بن حممد عن عمار بن رجاء قال: حدثنا الَعَقدي قال: حدثنا عدي 

 نبيه.
عن جابر بن عبد اهلل: نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم صلى ركعتني خلف املقام، مث 

ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبْ َراِهيَم ُمَصلًّى {]البقرة:  [.325قرن: }َواختَِّ
باباه  قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يون  قال: نخربنا سفيان عن نيب الءبري عن ابن

عن جبري بن مطعم رفعه ننه قال: يا بين عبداملطلب: ال متنعوا نحدا( يطوف هبذا البيت يف 
 ني ساعٍة شاء من ليل نو هنار.



قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا حممد بن خءمية قال: حدثنا حممد بن عبدامللك بن نيب 
 اء.الشوارب قال: حدثنا حسان بن إبراهيم عن إبراهيم بن يءيد عن عط

عن ابن عباس نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))يا بين عبد مناف إن وليتم 
 هذا األمر فال متنعوا نحدا( هاف هبذا البيت وصلى ني ساعة شاء من ليل نو هنار((.

 قصة إمساعيل عليه السالم ونمه وحفر زمءم
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

لعباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا احلسن بن علي ازجوسقي الرازي نخربنا السيد نبو ا
قال: حدثين نبو حممد األنصاري قال: حدثين عمارة بن زيد قال: حدثين إبراهيم بن سعد 
عن حممد بن إسحاق قال: حدثين الءهري ويءيد بن رومان وصاحل بن كيسان وحيىي بن 

لسالم من مولده سبع سنني كمال، فلم تصرب عروة وغريهم قالوا: ملا بلغ إمساعيل عليه ا
سارة عن الغرية نكثر من هذا، فقالت: يا إبراهيم ال نحب نن تكون هاجر معي يف منءيل، 
فحوهلا إىل حيث شئت، قال: فأوحى اهلل إىل إبراهيم عليه السالم بوحيه وجاَءه جربيل 

ومحل هاجر من ورائه،  عليه السالم بالرباق، فوثب إبراهيم عليه السالم فوثب الرباق،
وإمساعيل عليه السالم من بني يديه، حىت صار إىل احلرم بإذن ربه، فأنءل هاجر وإمساعيل 
قريبا( من البيت احلرام، والبيت يومئٍذ كأنه ربوة، ألن الطوفان قد كان خربه نيام نوح عليه 

 سارة . السالم، فقال إبراهيم يا هاجر كوين هاهنا ننت وإمساعيل فإين راجع إىل

قالت هاجر: فعلى من ختلفين وختلف ولدك؟ قال إبراهيم عليه السالم: نخلفك على من 
نمرين نن نمحلكما إىل هذا املوضع، قالت هاجر: فامض إذا( حيث شئت فإين واثق بريب، 
ورجع إبراهيم عليه السالم إىل منءله وترك هاجر وإمساعيل هنالك ولي  معهما ثالث إال 

اىل، قال: وتعاىل النهار وهلعت الشم  واشتد احلر يف ذلك املوضع، اهلل تبارك وتع
ونظرت هاجر إىل موضع زمءم، فإذا الشجرة هناك، وكان معها إناٌء فيه ماٌء، فجعلت كلما 
عطش إمساعيل من ذلك تسقيه من ذلك املاء، وشربت نيضا( هي حىت فين ما كان يف 

هاجر ما تصنع، غري نهنا تغدوا مرة حنو  اإلناء، واشتد احلر، وعطش إمساعيل، فلم تدر
الصفا ومرة حنو املروة وهي تقول: إهلي وسيدي إن ولدي هذا هو ابن خليلك إبراهيم فال 



تقتله عطشا(، فأوحى اهلل إىل جربيل عليه السالم نن نغثها فقد استغاثت يب وننا غياث 
ناداها: نيتها املرنة ارجعي  املستغيثني، قال: فانقض جربيل عليه السالم كالربق اخلاهف، مث

إىل ابنك فقد نتاك الغياث من ربك، قال: فرجعت هاجر إىل إمساعيل وإمساعيل يبحث 
هكذا بأصابعه يف األرض، وقد نبعت له عني من املاِء وهي بئر زمءم، قال: ففرحت هاجر 
ك وخرت ساجدة( مث إهنا رفعت رنسها، فجعلت جتمع احلصى حول العني، مث نهنا ملت ذل
السقا الذي معها و م تشرب خوفا( نن يفىن ماُء العني فناداها جربيل عليه السالم: نيتها 
املراة اشريب وال ختايف نن يفىن هذا املاء، فإن اهلل تبارك وتعاىل سيعمر هذا البيت ويطاف 

 بأفنيته.
وكان بعض نهل العلم يقول: لوال نن هاجر مجعت احلصى حول عني زمءم لكان ماؤها 

 ح على وجه األرض.يسي

قال نبو احلسن علي بالل رمحه اهلل، وهبذا اإلسناد قال: كان عبد املطلب ذات يوم يف 
احلجر، فعاله النوم، فرنى رجال( هويل الباع حسن الشعر، مجيل الوجه، جّيد الثوب، 
يهتف نن يا عبداملطلب قم فاحفر هيبة، فانتبه فءعا( مذعورا(، وجعل يقول وما هيبة؟ مث 

د إىل مضجعه فرقد، فهتف به ذلك اهلاتف نن: يا عبد املطلب قم فاحفر برة، فانتبه عا
فءعا( مرعوبا( وهو يقول وما برة؟ قال: مث عاد إىل مضجعه فرقد، فهتف به ذلك اهلاتف وهو 
يقول: يا عبداملطلب قم فاحفر املضمونة، فانتبه فءعا( مذعورا( وهو يقول: وما املضمونة؟ مث 

 منءله، مث نرسل إىل وجوه قريش فدعاهم وقص عليهم ما رآه، فقالوا له: إن  هنض فصار إىل
 كان هذا اهلاتف نتاك حبق فإنه عائٌد إليك، وإن يك غريه فهو غري عائٍد إليك.

فلما كان من غد نقبل عبداملطلب إىل موضعه ذلك الذي كان فيه باألم  وهو يقول: يا 
احلفر الذي نمرت به يف منامي، ورقد فإذا هو بذلك إله إبراهيم نسألك نن تبنّي يل ماهذا 

اهلاتف بعينه يف منامه وهو يقول: يا عبداملطلب، قم فاحفر زمءم وجد تسلم، وال تدخرها 
للمْقَسم، قال عبداملطلب: وما زمءم؟ قال: خبية الشيخ األعظم، تراث نبيك األقدم، شفاء 

ألعظم، فاحفرها والتندم، فهي بني سقم، وهعام مطعم، التنءف وال تذم، تسقي احلجيج ا
الفرث والدم، يف مبعث الغراب األعصم، ننت نعظم العرب قدرا(، ومنك خيرج نبيها 



ووليها، واألسباط، والنجباء، والعلماء، والبصراء، واحلكماء، البري لك، والسيوف هلم، 
ض وخيرج وليسوا اليوم منك وال لك، ولكن يف القرن الثاين منك، ينري اهلل هبم األر 

الشياهني من نقطارها، ويذهلا بعد عءها وميلكها بعد قوهتا، ويذل األوثان، ويقتل عّبادها 
حيث كانوا، مث يبقى بعده نسل من نسلك، هونخوه، ووزيره، ودونه يف السن، وقد كان 

 العائب على األوثان ال يعصيه، وال يكتمه شيئا( ومشاوره يف كل نمر.
عه يعين احلفر ؟ فقيل له: عند قرية النمل، مستقبلة األنصاب فقال عبداملطلب: ونين موض

 احلمر، حيث ينقر الغراب غدا(، مث ننشأ اهلاتف يقول:
 قم إىل املاء الّروي غري الكدر .... فإنه ماء حياء ودرر

 له ينابيع عيون تنفجر .... تسقي حجيج اهلل يف كل صرب
 لي  خياف منه شيء ما غرب

غدا( مبعوله إىل ذلك املوضع الذي قد نمر ومعه ابنه احلارث، لي  فلما نصبح عبداملطلب 
يومئذ له ولد سواه، وكانوا قد حنروا بازجءورة بقرة، فافلتت من جازرها حبشاشة نفسها حىت 
غلبها املوت يف املسجد يف موضع املسجد احلرام يف موضع زمءم، فجءرت يف مكاهنا، 

ل، فعلم عبداملطلب ننه قد صدق يف منامه، فأقبل غراب يبحث حىت نقر عن قرية النم
فتقدم وجعل حيفر هو وابنه احلارث، فجاَءته قريش، قالت: ماهذا الصنيع،  م حتفر يف 

مسجدنا؟ قال: إين حلافر هذا البئر وجماهد من صدين عنها، فطفق حيفر هو وابنه احلارث، 
ا يعلمون من عتق نسبه وسفهاء قريش وحسدهتا ينازعوهنما عليه، وينهى عنه نناس منهم مل

وصدقه، حىت بداهلم الطي األول، فكرب عبداملطلب، وعلم نهنا بئر زمءم فجعل يرجتء 
 ويقول:

 دعوت ريب دعوة املغلوب .... ونعم مدعى السائل املكروب
 فاحلمد للمستمع اجمليب .... نعطى على رغم ذوي الذنوب
 إيل والشحناء والعيوب .... زمءم ذاك املشرب العجيب

 بني سوا الصنم املنصوب .... ومن بيت اهلل ذي احلجوب
 وبني قرن النعم املغصوب .... عند مقام املصطفى النجيب

 ينتاهبا كل امرٍء منيب .... جمتهٍد ذي شقة غريب



 بئرا( رواء( عذبة املشروب .... حممودة( الساحة والذنوب
 نحفرها بازجد والتقريب .... ننا وابين غري ما تكذيب

 لرٍب قادٍر جميب شكرا( 
قال: وعلمت قريش نن عبداملطلب قد ندرك حاجته ووقع ببئر زمءم، فقاموا إليه من كل 

ناحية وقالوا: يا نبا احلارث هذه بئر نبينا إمساعيل ولنا فيها من احلق كما لك فأشركنا فيها، 
نك قال عبداملطلب: لست بفاعل ما تقولون، إمنا هذا شيء خصصت به دونكم، قالوا: إ

  م تءل خمصوصا( بالكرامة، وذكر احلديث .

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا ابن نيب حامت قال: حدثنا العباس بن 
 يءيد العبدي قال: نخربنا عبد الرزاق قال: نخربنا معمر عن ابن هاوس.

ابن عباس رضي اهلل عنه:  عن نبيه قال: ملا نراد ابن الءبري نن خيرج زمءم من املسجد قال له
وال بفجور  -يعين رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم -ما اقتديت برب من كان نبر منك 

 ؟-يعين ازجاهلية-من كان نفجر منك 

 يف اخلروج إىل الصفا واملروة
قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: واألصل فيه ما نخربنا السيد نبو العباس احلسين 

 قال: نخربنا علي بن يءيد بن خملد قال: حدثنا نيب قال: حدثنا وكيع عن حممد بن رمحه اهلل
 ثابت العبدي عن عمرو بن دينا.

 عن ابن عمر: نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم خرج إىل الصفا واملروة من باب الصفا.
لد قال: حدثنا ونخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال:نخربنا علي بن يءيد بن خم

 نيب قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يءيد عن الوليد بن عبد اهلل عن صفية بنت شيبة.
عن امرنة من بين نوفل نهنا هلعت من خوخة هلا: فرنت النيب ( يسعى بني الصفا واملروة وهو 

 يقول: ))امسعوا فإن اهلل قد كتب عليكم السعي((.
محه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا نخربنا السيد نبو العباس احلسين ر 

علي بن حممد النخعي قال: حدثين سليمان بن إبراهيم احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم 
قال: حدثين إبراهيم بن الءبرقان قال: حدثين نبو خالد الواسطي قال: حدثين زيد بن علي 



 عن نبيه عن جده.
هلل عليهم يف قوله جّل ثناؤه: }ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن عن علي بن نيب هالب صلوات ا

[، 351َشَعائِِر اللَّهِ  َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت َنِو اْعَتَمَر َفالَ ُجَناَح َعَلْيِه َنْن َيطَّوََّف هِبَِما{]البقرة:
ءل قال: )كان عليهما نصنام فتحرج املسلمون من الطواف بينهما من نجل األصنام، فأن

 اهلل جل ثناؤه:لئال يكون عليهم حرج يف الطواف بينهما من نجل األصنام(.

وهكذا حدثنا نبو احلسن علي بن حممد بن الفضل املعروف بابن نيب اليسر قال: حدثنا نبو 
زيد حامت بن حممد بن حمبوب اهلروي قال: حدثنا عبدازجبار بن العال قال: حدثنا سفيان 

 عن نبيه. بن عيينة عن جعفر بن حممد
عن جابر بن عبد اهلل: نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ملا دنا من الصفا قال: 

 ))نبدن مبا بدن اهلل به((.
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا 

ثنا نصر بن مءاحم قال: علي بن حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حد
حدثين إبراهيم بن الءبرقان قال: حدثين نبو خالد الواسطي عن زيد بن علي عن نبيه عن 

 جده.
عن علي صلوات اهلل عليه قال: )كان يبدن بالصفا وخيتم باملروة فإذا انتهى إىل بطن الوادي 

 سعى حىت جياوزه، فإن كانت به علة ال يقدر نن ميشي ركب(.

 ةالوقوف بعرف
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا 
علي بن حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: 

زيد بن علي عن نبيه عن  حدثين إبراهيم بن الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين
 جدة.

عن علي صلوات اهلل عليه قال: )يوم عرفة يوم التاسع خيطب اإلمام الناس يومئذ بعد 
الءوال، ويصلي الظهر والعصر يومئذ بأذان وإقامتني، وجيمع بينهما عند الءوال، مث يعرف 



 الناس بعد العصر، حىت تغيب الشم ، مث يفيضون(.
احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا عبد العءيء قال: حدثنا علي بن نخربنا السيد نبو العباس 

حممد قال: حدثين احملاريب قال: حدثين نصر بن مءاحم قال: حدثين إبراهيم بن الءبرقان 
 قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.
 الطواف بالبيت(.عن علي بن نيب هالب صلوات اهلل عليه قال: )احلج عرفات، والعمرة 

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن سعيد الثقفي قال: نخربنا 
 عمار بن رجاء قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا إمساعيل بن نيب خالد عن عامر.
ى عن عروة بن مضرس قال: جاَء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم باملوقف عل
روس الناس، فقال: يارسول اهلل: جئت من جبل هي نكللت مطييت ونتعبت نفسي، واهلل 
مامن جبل إال وقعت عليه، فهل يل من حج؟ فقال: ))من شهد معنا هذه الصالة وقد 

 نتى عرفات قبل ذلك ليال( نو هنارا(، فقد قضى تفثه ومت حجه((.

نخربنا ابن نيب حامت قال: حدثنا العباس بن نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: 
يءيد العبدي قال: حدثنا مروان بن معاوية عن حممد بن نيب إمساعيل عن خيثمة عن عبد 

 الرمحن.
عن نم سلمة قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إن اهلل يباهي بأهل عرفة 

 ربا(، يا نهل عرفة قد غفرت لكم((.مالئكته، ويقول: انظروا إىل عبادي نتوين شعثا( غ
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا إسحاق بن إبراهيم احلديدي قال: 
نخربنا عمار قال: حدثنا عبيد بن إسحاق عن حممد بن قي  عن عبد اهلل بن احلسن عن 

 نبيه عن جده.
ات جربيل وميكائيل وإسرافيل عن علي عليه السالم قال: )جيتمع يف كل يوم عرفات بعرف

واخلضر، فيقول جربيل: ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل، فريد عليه ميكائيل: ماشاء اهلل كل 
نعمة من اهلل، فريد عليهما إسرافيل، ما شاء اهلل اخلري كله بيد اهلل، فريد عليهم اخلضر 

معون إىل قابل يف مثل ذلك فيقول: ما شاء اهلل ال يدفع السوء إال اهلل، مث يتفرقون فال جيت
 اليوم(.

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا ابن الربا قال: حدثنا علي بن سراج 



املصري قال: حدثنا نبو الفتح نصر بن مرزوق قال: حدثنا خصيب بن ناصح قال: حدثنا 
علي عن نبيه حبيب بن حممد إمام مسجد عبداحلكم عن إبراهيم بن مقسم عن زيد بن 

 عن جده.
عن علي عليه السالم قال: وقف رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يوم عرفة والناس 
يقبلون وهو يقول: ))مرحبا( مرحبا( بوفد اهلل الذين إذا سألوا نُعطوا، ويستجاب دعاؤهم 

 ويضاعف للرجل الواحد من نفقة الدرهم نلف درهم((.

 رة العقبة وكذلك القارنيف نن املفرد يليب حىت يرمي مج
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل قال قوم: ننه يقطعها حني يتوجه إىل عرفات.

 وقال قوم حني يقف بعرفات، واحتجوا يف ذلك مبا روينا عن الطحاوي.
قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا يءيد بن هارون قال: حدثنا عبد العءيء بن حممد بن 

يب سلمة، عن عمر بن احلسني، عن عبد اهلل بن نيب سلمة، عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن ن
عبد اهلل بن عمر، عن عمر قال: كنا مع رسول اهلل صلى اهلل صبيحة عرفة فمنا املهل، ومنا 
املكرب، فأما حنن فنكرب، قال: قلت: العجب لكم كيف  م تسألوه ما كان رسول اهلل صلى 

 اهلل يفعل.
وي قال: حدثنا حممد بن عمر بن يون  قال: حدثنا نبو معاوية عن قال حدثنا: الطحا

هشام بن عروة، عن نبيه، عن نسامة بن زيد ننه قال: كنت ردف رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 وآله وسلم عشية عرفة، وكان ال يءيد على التكبري، والتهليل.

 بن صاخل قال: قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا بن نيب داود، قال: حدثنا عبد اهلل
حدثين ابن هليعة عن نيب الءبري، قال: سألت جابر بن عبد اهلل عن اإلهالل يوم عرفة، قال:  

 كنا هنل مادون عرفة، ونكرب يوم عرفة.

قيل هلم: ال حجة يف هذه اآلثار اليت احتججتم هبا علينا؛ ألن املذكور فيها نن بعض كان 
ا فعلوا ذلك، وهلم نن يلبوا فإن احلاج فيما قبل يكرب، وبعضهم كان يهل، ال مينع نن يكونو 

يوم عرفة له نن يكرب، وله نن يهل، فلم يكن تكبريه، وهتليله مينعانه من التلبية، فكذلك ما 
ذكرمتوه من هتليل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وتكبريه يوم عرفة ال مينع من التلبية، 



لى اهلل عليه وآله وسلم بتلبيته بعد عرفة إىل نن وقد جاءت آثار متواترة عن رسول اهلل ص
 رمى مجرة العقبة فمن ذلك

َما روينا عن الطحاوي قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: 
حدثنا عباد بن العوام عن حممد بن إسحاق عن نبان بن صاحل عن عكرمة قال: وافقت مع 

ل حىت رمى مجرة العقبة، فقلت: يا نبا عبد اهلل ما احلسني بن علي عليه السالم فكان يه
هذا؟ فقال: كان نيب يفعل ذلك، ونخربين نن رسول اهلل ( كان يفعل ذلك، قال: فرجعت 
إىل ابن عباس فأخربته فقال: صدق، ونخربين نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم لىّب 

 حىت انتهى إليها، وكان رديفه.
ل: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا عبيد اهلل بن موسى قال: قال حدثنا الطحاوي قا

 نخربين شريك عن ثوير بن نيب فاخته.
عن نبيه قال: حججت مع عبد اهلل فلم يءل يليب حىت رمى مجرة العقبة قال: و م يسمع 

الناس يلبون عشية عرفة فقال: نيها الناس ننسيتم؟ والذي نفسي بيده لقد رنيت رسول اهلل 
 عليه وآله وسلم يليب حىت رمى مجرة العقبة. صلى اهلل

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن إسحاق بن منصور قال: حدثنا إسرائيل عن نيب 
 إسحاق عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهلل عنه.

 عن الفضل بن العباس: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم لىّب حىت رمى مجرة العقبة.
ثنا الطحاوي قال: حدثنا يون  قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا عبيد اهلل قال حد

 بن عمرو عن عبدالكرمي بن مالك عن سعيد بن جبري عن ابن عباس.
 عن الفضل قال: كنت ردف النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ، فذكر مثله.
ويف قال: حدثنا عبد قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثنا نمحد بن محيد الك

 اهلل بن املبارك عن احلارث بن نيب ذباب عن جماهد.
عن عبد اهلل بن سخربة قال: لىّب عبد اهلل وهو متوجه إىل عرفات، فقال نناس: من هذا 

اإلعرايب؟ فالتفت إيّل عبد اهلل فقال: نضل الناس نم نسو؟ واهلل ما زال رسول اله ( يليب حىت 
 ن خيلط ذلك بتهليل نو تكبري.رمى مجرة العقبة، إال ن

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا روح بن الفرج قال: حدثين نبو مصعب قال: حدثين 



 الدراوردي عن احلارث بن نيب ذباب عن جماهد املكي.
عن نيب سخربة قال: غدوت مع ابن مسعود غداة مجع وهو يليب، فقال: ابن مسعود:نضل 

 اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نليّب حىت رمى مجرة العقبة.الناس نم نسوا؟ َلُكنَّا مع رسول 
قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن عبد الرمحن قال: حدثنا حيىي بن معني قال: 
حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا نيب قال: مسعت يون  يروي عن الءهري عن عبيد اهلل 

 بن عبد اهلل.
سامة بن زيد ردف رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: كان ن

وسلم من عرفة إىل املءدلفة، مث نردف الفضل بن عباس من مءدلفة إىل مىن، فكالمها قاال: 
  م يءل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يليّب حىت رمى مجرة العقبة.

العلوي قال: حدثنا حممد بن نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد 
منصور قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا يون  بن بكري عن حممد بن إسحاق عن 

 نبان بن صاحل.
عن عكرمة قال: افضت من عرفات مع احلسني بن علي عليه السالم فلم يءل يليّب حىت 

لي بن نيب رمى مجرة العقبة، فلما قدمها نمسك، فقلت: ما هذا، قال: نفضت مع نيب ع
هالب عليه السالم فلم يءل يليّب حىت رمى مجرة العقبة، ونخربين نن رسول اهلل صلى اهلل 

 عليه وآله وسلم كذلك كان يفعل.
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن خالد قال: حدثين احلضرمي 

لى قال: حدثنا حممد بن إسحاق قال: حدثنا نبو بكر بن نيب شيبة قال: حدثنا عبداألع
 قال: حدثنا نبان بن صاحل.

عن عكرمة قال: دفعت مع احلسني بن علي عليه السالم من املءدلفة فسمعته يليب حىت 
انتهى إىل مجرة العقبة، فقلت: ما هذا اإلهالل؟ فقال: بلى مسعت علي بن نيب هالب عليه 

ين نن رسول اهلل ( نهل هبا حىت انتهى السالم يهل هبا حىت انتهى إىل مجرة العقبة، وحدث
 إليها.

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور 
قال: حدثنا علي بن املنذر قال: حدثنا حممد بن فضيل قال: حدثنا حممد بن عبد اهلل عن 



 عطاء.
هلل صلى اهلل عليه وآله وسلم من عرفات عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: نفاض رسول ا

فحمل نسامة بن زيد خلفه حىت انتهى إىل مجع فأنءله، فقال نسامة: ما زلت نمسع رسول 
 اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يليب حىت نءلت.

مث نردف الفضل خلفه حىت انتهى إىل مجرة العقبة، مث ننءله فقال الفضل: ما زلت نمسع 
 عليه وآله وسلم يليّب حىت رمى مجرة العقبة. رسول اهلل صلى اهلل

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور 
قال: حدثنا علي بن منذر عن ابن فضيل قال: حدثنا عبدامللك بن نيب سليمان عن 

 عطاء.
اهلل عليه وآله وسلم من عرفات، عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: نفاض رسول اهلل صلى 

فجالت به الناقة وهو رافع يديه ال جياوزان رنسه، وردفه نسامة بن زيد، فقال نسامة بن 
زيد: ما زال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يسري على هيئته حىت نتى مجعا فأفاض 

لى اهلل عليه من مجع وردفه الفضل بن العباس، فقال الفضل: ما زلت نمسع رسول اهلل ص
 وآله وسلم يليّب حىت رمى مجرة العقبة.

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا احلسني بن نيب الربيع القطان قال: 
حدثنا علي بن عبد العءيء قال: حدثنا هدبة بن عبدالوهاب قال: حدثنا الفضل بن موسى 

 قال: نخربنا األعمش.
ا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بعرفات وهو يدعو عن نن  بن مالك قال: كن

 : وقد رفع يديه فانفلت زمام الناقة من يده فتناوهلا مث رفع يديه، فقال نصحاب رسول اهلل (
 هذا اإلبتهال وهذا التضرع.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا القطان قال: حدثنا مهيم بن مهام قال: 
 جاج عن ابن جريح عن احلسني بن عبد اهلل عن عكرمة.نخربنا ح

عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: رنيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يدعو بعرفات 
 رافعا( يديه حبذا صدره كاستطعام املسكني.



نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا ابن عافية قال: حدثنا حممد بن عبد العءيء 
 ال: حدثنا نبو نعيم عن حسن بن صاحل عن جابر عن عبد اهلل بن احلسن.ق

 عن علي عليه السالم ننه: كان ال يقطع التلبية حىت يرمي مجرة العقبة.

 يف نن القارن واملتمع على كل واحد اهلدي
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي بن نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد 
حممد النخعي قال: حدثين سليمان بن إبراهيم احملاريب قال: حدثين نصر بن مءاحم قال: 
حدثين إبراهيم بن الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن 

 جده.
ي، فإن  م جيد فصيام عن علي بن نيب هالب عليه السالم قال: )على القارن واملتمتع هد

ثالثة نيام يف احلج، آخرهن يوم عرفة، وسبعة إذات رجع إىل نهله، ذلك ملن  م يكن نهله 
 حاضري املسجد احلرام(.

 يف نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم كان قارنا( 
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

قرن يف حجة الوداع وساق بدنه من وروينا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ننه 
 حني نحرم.

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يون  قال: نخربنا بشر بن بكر عن األوزاعي قال: 
حدثين عبدة بن نيب لبابة قال: حدثين شقيق بن سلمة قال: نخربين رجل من تغلب يقال 

ن اخلطاب ذكرت له ابن معبد قال: نهللت باحلج والعمرة مجيعا(، فلما قدمت على عمر ب
 له إهاليل فقال: هديت لسنة نبيكم، نو لسنة النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم .

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا نيب قال: 
حدثنا األعمش قال: حدثين شقيق قال: حدثين الصيب بن معبد قال: كنت حديث عهد 

ت  م آل نن نجتهد، فأهللت حبجة وعمرة مجيعا(، فمررت بالعذيب بالنصرانية، فلما نسلم
بسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فسمعاين وننا نهل هبما مجيعا(، فقال نحدمها لصاحبه: 



إهنما مجيعا(، وقال اآلخر: دعه فهو نفضل من بعريه، قال: فانطلقت وكأن بعريي على 
فقصصت عليه، فقال: إهنما  م يقوال عنقي، فقدمت املدينة فلقيت عمر بن اخلطاب، 

 شيئا( هديت لسنة نبيك.
قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثنا اخلضر بن حممد احلراين قال: نخربنا 
عيسى بن يون  ونبو نسامة قالوا: مجيعا( عن األعمش عن مسلم البطني عن علي بن 

 احلسني.

ن عفان، فإذا رجل يليب باحلج والعمرة، عن مروان بن احلكم قال: كنا نسري مع عثمان ب
فقال عثمان: من هذا؟ فقالوا: علي عليه السالم، فأتاه عثمان، فقال: ن م تعلم نين هنيت 
 عن هذا قال: بلى، ولكين  م نكن ندع قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم لقولك.

ن حيىي قال: حدثنا قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا حيىي ب
 داود بن عبد الرمحن عن عمرو بن دينار عن عكرمة.

عن ابن عباس قال: اعتمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نربع عمر: عمرة احلديبية، 
 وعمرته من العام املقبل، وعمرته من ازجعرانة، وعمرته مع حجته، وحج حجة واحدة.

اهلل قال: نخربنا ابن نيب حامت، ونبو نعيم بن نيب حامت  نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه
بن عدي قاال: حدثنا نمحد بن حيىي األودي قال: حدثنا زيد بن حَباب قال: حدثنا 

 سفيان الثوري عن جعفر بن حممد عن نبيه.
عن جابر قال: حج رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ثالث حجج: حجتني قبل نن 

 عها عمرة.يهاجر، وحجة قرن م

 يف نن على القارن نن يطوف هوافني ونن يسعى سعيني
قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: واحتجوا على اإلقتصار على هواف واحد وسعي 

 واحد مبا:
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد الفرايضي قال: حدثنا عبيد 

ن محاد قال: حدثنا الدراوردي عن عبيد اهلل، وموسى بن بن شريك قال: حدثنا نعيم ب
 عقبة عن نافع.



عن ابن عمر: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم هاف حلجته وعمرته هوافا( واحدا(، 
 وقال موسى بن عقبة حلجته.

قيل هلم: معناه ننه هاف للعمرة مثل ما هاف للحجة معنا( واحدا( نن الطواف لكل واحد 
 واحد غري خمتلف.منهما 

فإن احتجوا مبا نخربنا نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن سعيد قال: نخربنا 
عمار بن رجاء قال: حدثنا مقاتل بن املهلب نبو احلسن قال: حدثنا نبو معاوية عن 

حجاج عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: 
 لقارن عليه هوافه((.))ا

 )قيل هلم(: معناه ماذكرنا، واحلجة فيه ما:
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن هارون بن نبان قال: حدثنا 
عمر بن نيوب قال: حدثنا حممد بن بكار بن ريان عن حفص بن نيب داود عن ابن نيب 

 ليلى عن احلكم.
ليلى: نن عليا( عليه السالم مجع بني احلج والعمرة فطاف هلما عن عبد الرمحن بن نيب 

 هوافني وسعى سعيني، وقال: هكذا رنيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فعل.

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن نيب عمران قال: حدثنا شجاع بن خملد قال 
منصور قاال: حدثنا هشيم الطحاوي وحدثنا صاحل بن عبد الرمحن قال: حدثنا سعيد بن 

 عن منصور بن زاذان عن احلكم عن زياد بن مالك.
 عن علي وعبد اهلل قاال: القارن يطوف هوافني ويسعى سعيني.

 تكبري التشريق ووقته
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

ا حممد بن نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثن
 منصور قال: حدثين نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليه السالم قال: ملا بعثين رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال يل: ))يا 

 علي كرب يف دبر صالة الفجر من يوم عرفة إىل آخر نيام التشريق صالة العصر((.



 النفقة يف احلج
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا حامد بن حممد بن معاذ قال: حدثنا 
حممد بن صاحل بن علي األشج قال: حدثنا حبر بن نصر بن حاجب عن نبيه عن عطاء 

 بن السائب عن نيب زهري الضبعي عن ابن بريدة.
ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))النفقة يف احلج مثل النفقة يف عن نبيه قال: قال رس

 سبيل اهلل الدرهم بسبعمائة((.
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور قال: 

 حدثين نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
لسالم قال: ملا كان عشية عرفة ورسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم واقف عن علي عليه ا

نقبل على الناس بوجهه، فقال: ))مرحبا( بوفد اهلل ثالث مرات، الذين إن سألوا نعطوا، 
وخيلف هلم نفقاهتم يف الدنيا، وجيعل هلم عنداهلل يف اآلخرة مكان كل درهم نلف، نال 

اهلل، قال: ))فإنه إذا كان يف هذه العشية نمر مالئكته  نبشركم؟(( قالوا: بلى يا رسول
فهبطوا إىل األرض، فلو هرحت إبرة  م تسقط إال على رنس ملك، مث يقول: يا مالئكيت، 
انظروا إىل عبادي شعثا( غربا(، قد جاؤوين من نهراف األرض هل تسمعون ما يسألون((، 

 قد غفرت هلم، ثالث مرات، قالوا: يسألونك ني رب املغفرة، قال: ))فأشهدكم نين
 فأفيضوا من موقفكم مغفورا( لكم ما سلف((.

 اإلفاضة من عرفات إىل املءدلفة ومجع العشائني فيها
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد الفرايضي قال: حدثنا حامد بن 
ين قال: حدثنا سليمان بن بالل عن عبد الرمحن بن احلارث محيد قال: حدثنا احلما

 املخءومي عن زيد بن علي عن نبيه عن عبيد اهلل بن نيب رافع.
عن علي عليه السالم: )نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم مجع بني املغرب والعشاء 

 جبمع(.
: حدثنا علي بن هرمء ديار نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد قال



قال: حدثنا ابن نيب شيبة ونبو كريب قاال: حدثنا خالد بن خملد قال: حدثنا سليمان بن 
 بالل عن عبد الرمحن بن احلارث عن زيد بن علي عن نبيه عن عبيد اهلل بن نيب رافع.
 صالتني(.عن علي عليه السالم: )نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم صلى باملءدلفة ال

روينا عن الطحاوي قال: حدثنا ربيع املؤذن قال: حدثنا نسد قال: حدثنا حامت بن إمساعيل 
 عن جعفر بن حممد عن نبيه.

عن جابر نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ملا نتى املءدلفة صلى هبا املغرب والعشاء 
 بأذان وإقامتني.

: نخربنا ابن وهب قال: نخربين مالك عن قال: وحدثنا الطحاوي قال: حدثنا يون  قال
 موسى بن عقبة عن كريب موىل ابن عباس.

عن نسامة بن زيد ننه مسعه يقول: دفع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم من عرفة حىت 
إذا كان بالشعب نءل فبال، مث توضأ فلم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصالة؟ فقال: الصالة 

ءدلفة فنءل فتوضأ فأسبغ الوضوء، مث نقيمت الصالة فصلى نمامك، فركب حىت جاء امل
 املغرب مث نناخ كل إنسان بعريه يف منءله مث نقيمت العشاء فصالها و م يصل بينهما.

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا هارون بن كامل، وفهد قاال: حدثنا عبد اهلل بن صاحل 
بن مسافر عن ابن شهاب عن سا م  قال: حدثين الليث قال: نخربين عبد الرمحن بن خالد

 بن عبد اهلل.
عن عبد اهلل بن عمر قال: مجع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بني املغرب والعشاء 
جبمع وهي املءدلفة املغرب ثالثا(، مث سلم مث نقام العشاء فصالها ركعتني، مث سلم لي  

 بينهما سبحة.

 املرور باملشعر احلرام
 ي بن بالل رمحه اهلل:قال نبو احلسن عل

ونخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا 
علي بن حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم احملاريب قال: حدثين نصر بن مءاحم 

د بن علي عن قال: حدثين إبراهيم بن الءبرقان قال: قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زي



 نبيه عن جده.
عن علي صلوات اهلل عليه قال: )ال يصلي اإلمام املغرب والعشاء إال جبمع، مث يبيتون هبا، 
فإذا صلى الفجر وفد بالناس عند املشعر احلرام حىت تكاد الشم  تطلع، مث يفيضون 

 وعليهم السكينة والوقار(.
مد بن بالل قال: حدثنا حممد بن عبد نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حم

العءيء، قال حدثنا احلماين قال: حدثنا ابن نيب زائدة وعبد العءيء بن حممد عن عبد الرمحن 
 بن احلارث عن زيد بن علي عن نبيه عن عبيد اهلل بن نيب رافع.

عن علي بن نيب هالب صلوات اهلل عليه قال: وقف رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
بعرفة وهو مردف نسامة، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))هذا املوقف وكل 
عرفة موقف((، مث دفع يسري حىت وقف على حمسر فقرع راحلته حىت خرج من الوادي مث 
سار سريته األوىل حىت رمى ازجمرة، مث دخل املنحر فقال: ))هذا املنحر وكل مىن منحر، 

ألن احللق مؤخر عن الذبح، هكذا قال اهلل: }َواَل حَتِْلُقوا ُرُءوَسُكْم فإذا ذبح نو حنر حلق، 
ُلَغ اهْلَْدُي حمَِلَُّه {]البقرة:  [((.306َحىتَّ يَ ب ْ

 نيام الرمي والتكبري مع كل حصاة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

ن إسحاق قال: حدثنا نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء ب
علي بن حممد قال: حدثنا احملاريب قال: حدثين نصر بن مءاحم قال: حدثين إبراهيم بن 

 الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.
عن علي صلوات اهلل عليه قال: )نيام الرمي يوم النحر وهو يوم العاشر يرمي فيه مجرة 

وع الشم  بسبع حصيات، يكرب مع كل حصاة، وال يرمي من ازجمار يومئذ العقبة بعد هل
غريها، وثالثة نيام بعد يوم النحر، يوم حادي عشرة، ويوم ثاين عشرة، ويوم ثالث عشرة، 
يرمي فيهن الثالث ازجمار بعد الءوال، كل مجرة بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة، 

 مجرة العقبة(.ويقف عند ازجمرتني األولتني، وال يقف عند 
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور 

 قال: حدثنا نمحد بن عيسى عن احلسني.



 عن نيب خالد قال: رنيت عبد اهلل بن احلسن عليهما السالم يأخذ حصى ازجمار من مىن.
ل: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا احلسني بن نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قا
 احلكم قال: حدثنا حيىي عن نيب خالد.

عن زيد بن علي عليهما السالم قال: مث ائت ازجمرة العظمى اليت عند العقبة فارمها بسبع 
حصيات يكون بينك وبينها حنو من مخسة نذرع وكرب مع كل حصاة تكبرية وقل: اللهم 

ديقا( بكتابك وسنة نبيك، اللهم اجعله حجا( مربورا(، وعمال( ازجر عين الشيطان، اللهم تص
متقبال( مغفورا(، وإن شئت قلت ذلك مع كل حصاة، وإن شئت قلت حني تفرغ من آخر 
رميك حني تريد اإلنصراف، وليكن حصاك قدر نمنلة، ونصغر من ذلك قليال(، مثل حصاة 

 اخلذف، واحلصى يف يدك اليسرى وارم بيدك اليمىن.

 قول من الذكر عند الذبح للنسيكةما ي
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور 
 قال: حدثين نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد بن علي عن آبائه.

ذبح نسيكته استقبل القبلة مث قال: )وجهت وجهي عن علي عليه السالم: ننه كان إذا 
للذي فطر السموات واألرض عا م الغيب والشهادة حنيفا( مسلما( وما ننا من املشركني، إن 

صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملني، ال شريك له وبذلك نمرت وننا من 
علي(، وكان صلوات اهلل عليه املسلمني، اللهم منك ولك، بسم اهلل وباهلل، اللهم تقّبل من 

 يكره نن ينخعها حىت متوت، وكان يطعم ثلثا(، ويأكل ثلثا(، ويدخر ثلثا(.

 يف ننه حيل للمحرم كل شيء حيرم عليه بعد الرمي واحللق والتقصري إال النساء
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

يءيد بن هارون قال: حدثنا  )روينا( عن الطحاوي قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا
 حجاج بن نرهأه عن نيب بكر بن حممد بن عمر بن حءم عن عمرة.

عن عائشة قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إذا رميتم وحلقتم فقد حل 
 لكم الطيب والثياب وكل شيء إال النساء((.



نا مسدد قال: حدثنا )قال حدثنا( الطحاوي: قال: حدثنا ابن نيب داود قال: حدث
عبدالواحد بن زياد قال: حدثنا حجاج بن نرهأه عن الءهري عن عمرة عن عائشة عن 

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم مثله.
حدثنا الطحاوي حدثنا يون  قال: نخربنا عبد اهلل بن وهب قال: نخربين نسامة بن زيد 

 الليثي نن القاسم بن حممد حدثه.
هيبت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم حني حل قبل نن يطوف عن عائشة قالت: 

 بالبيت.
)قال حدثنا( الطحاوي: قال: حدثنا نبو بكرة قال: حدثنا مؤمل، قال الطحاوي، وحدثنا 
 ابن مرزوق قال: حدثنا نبو عاصم عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن احلسن العرين.

ازجمرة فقد حل لكم كل شيء إال النساء، عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: إذا رميتم 
فقال له رجل: والطيب، فقال: نما ننا فقد رنيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 

 يضمخ رنسه باملسك، نفطيب هو.

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رضي اهلل عنه قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: 
ثنا سليمان بن إبراهيم احملاريب قال: حدثين نصر بن حدثنا علي بن حممد النخعي قال: حد

مءاحم قال: حدثين إبراهيم بن الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي 
 عن نبيه عن جده.

عن علي عليه السالم يف قوله جل ثناؤه: }مُثَّ لِيَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهْم َوْلُيوفُوا نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَّفُوا 
 [.20بَ ْيِت اْلَعِتيِق{]احلج:بِالْ 

قال: )هو هواف الءيارة، حيل له النساء والطيب، وإن قصر وذبح و م يطف حل له الطيب 
 والصيد واللباس و م حتل له النساء حىت يطوف بالبيت(.

)نخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن حممد الروياين واحلسني بن نمحد 
خربنا احلسني بن علي بن احلسن قال: حدثنا زيد بن احلسن عن ابن نيب البصري قاال ن

 نوي  عن ابن ضمرية عن نبيه عن جده.
عن علي عليه السالم ننه كان يقول: )من رمى ازجمرة الكربى مجرة العقبة وحنر وحلق فقد 

 حل له كل شيء حرم عليه إال النساء والصيد والبيتوتة خارج مىن(.



 نسي وهو الب  مث ذكرفيمن بعث هبديه و 
 قال نبو احلسن علي بن بالل:

)روينا( عن الطحاوي: قال: حدثنا ربيع املؤذن قال: حدثنا نسد بن موسى قال: حدثنا 
 حامت بن إمساعيل عن عبد الرمحن بن عطاء )بن لبيبة( عن عبدامللك بن جابر.

وسلم جالسا( فقد عن جابر بن عبد اهلل قال: كنت عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
قمْيصه من َجْيبه حىت نخرجه من رجليه، فنظر القوم إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم فقال: ))إين نمرت ببدين اليت بعثت هبا نن تُقلد اليوم وُتشعر على مكان كذا((، 
فلبست قميصي ونسيت، فلم نكن نخرج قميصي من رنسي وكان بعث ببدنه ونقام 

 باملدينة.

 عار اهلدي وتقليدهإش
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

حدثنا نبو احلسن علي بن زبرك قال: حدثنا نبو عبد اهلل حممد بن عبدوس األهوازي قال: 
حدثنا زيد بن احلريش قال: حدثنا نبو داود عن شعبة وهشام عن قتادة موىل نيب حسان 

 عن األعرج.
 عليه وآله وسلم نتى ذا احلليفة فأشعر بدنته يف عن ابن عباس: نن رسول اهلل صلى اهلل

جانب سنامها األمين وقلدها نعلني، قال هشام: مث نماط عنها الدم، وقال: شعبة: مث 
 سلت عنها الدم.

 فيمن اعتل عليه ظهره فإن له نن يركب بدنته باملعروف
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق الكويف قال:  نخربنا السيد نبو العباس احلسين
حدثنا علي بن حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم احملاريب قال: حدثنا نصر بن 
مءاحم قال: حدثين إبراهيم بن الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي 

 عن نبيه عن جده.
 لسالم قال: )من اعتل عليه ظهره فلريكب بدنته باملعروف(.عن علي بن نيب هالب عليه ا



قال: )ورنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم رجاال( ميشون فأمرهم فركبوا هديه، ولستم 
.  برتاكي سنة نهدى من سنة نبيكم (

)روينا( عن الطحاوي قال: حدثنا يون  قال: حدثنا ابن وهب نن مالكا( حدثه عن نيب 
 األعرج.الءناد عن 

عن نيب هريرة: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم رنى رجال( يسوق بدنة قال: 
 ))اركبها((، قال: يا رسول اهلل إهنا بدنة قال: ))اركبها، ويلك((.

 ويءيد وضوحا( وهو ما رويناه نيضا( عن الطحاوي قال:
بن جعفر عن  حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا إمساعيل

 محيد.
عن نن : نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم رنى رجال( يسوق بدنة وقد جهد، قال: 

 ))اركبها((، قال يا رسول اهلل إهنا بدنة، قال: ))اركبها((.
قال حدثنا الطحاوي: قال: حدثنا نبو غسان، والنفيلي قاال: حدثنا زهري بن معاوية قال: 

 ثابت البناين.حدثنا محيد الطويل عن 
عن نن : نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم رنى رجال( يسوق بدنة، فكأنه رنى به جهدا(، 

 فقال: ))اركبها((، فقال: إهنا بدنة، فقال: ))اركبها وإن كانت بدنة((.

قال حدثنا الطحاوي: قال: حدثنا فهد قال: حدثنا احلماين قال: حدثنا هشيم عن 
 احلجاج عن نافع.

بن عمر ننه كان يقول: يف الرجل إذا ساق بدنته فأعيا ركبها، وما ننتم مبستنني سنة عن ا
.  هي نهدى من سنة حممد (

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثنا نبو بكر بن نيب شيبة قال: حدثنا نبو 
 خالد األمحر عن ابن جريج عن نيب الءبري.
ليه وآله وسلم : ))اركبوا اهلدي باملعروف حىت عن جابر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل ع

 جتدوا ظهرا(((.
قال حدثنا الطحاوي: قال: حدثنا يءيد بن سنان قال: حدثنا ابن نيب مرمي، قال 

الطحاوي: وحدثنا ابن نيب داود قال: حدثنا عبد اهلل بن صاحل قاال: حدثنا ابن هليعة عن 



 نيب الءبري.
ل اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول: ))اركبها عن جابر يف ركوب اهلدي: مسعت رسو 

 باملعروف إذا ازجيت إليها حىت جتد ظهرا(((.

 يف اإلحصار
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

روينا عن الطحاوي: قال: حدثنا حممد بن خءمية قال: حدثنا حممد بن عبد اهلل األنصاري 
 بن نيب كثري عن عكرمة. قال: حدثنا احلجاج الصواف قال: حدثنا حيىي

عن احلجاج بن عمرو األنصاري قال: مسعت النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول: ))من  
 كسر نو عرج فقد حل وعليه حجة نخرى((.

 يف نن احملصر ال حيلق نو يقصر حىت ينحر
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

ة قال: حدثنا حممد بن عمرو بن عبد )قال حدثنا( الطحاوي قال: حدثنا حممد بن خءمي
 اهلل بن الرومي قال: حدثنا حممد بن ثور نخربنا معمر عن الءهري عن عروة.

َُسوَّر بن خمرمة: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم حنر يوم احلديبية قبل نن حيلق 
عن امل

 ونمر نصحابه بذلك.
ام قال: حدثنا حيىي بن عبد اهلل بن قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا حممد بن عمرو بن مت
 بكري قال: حدثين ميمون بن حيىي عن خمرمة بن بكري.

عن نبيه قال: مسعت نافعا( موىل ابن عمر يقول: قال بن عمر: إذا عرض للمحرم عدو فإنه 
حيل حينئذ، قد فعل ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم حبسته كفار قريش يف 

حر هديه وحلق وحل هو ونصحابه، مث رجعوا حىت اعتمروا من العام عمرته عن البيت، فن
 القابل.

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا 
حممد بن حيىي الذهلي قال: حدثنا نبو صاحل كاتب الليث عن معاوية بن صاحل عن علي 

 بن نيب هلحة.



اهلل عنه: )فإن نحصرمت( يقول: من نحرم حبج نو بعمرة مث حب  عن عن ابن عباس رضي 
البيت مبرض جيهده نو عدو حيبسه فعليه ذبح ما استيسر من اهلدي شاة فما فوقها يذحبه 

 عنه.
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن الفضل قال: حدثنا جعفر بن 

 حممد النريوسي.

يم عليهم السالم يف قوله عّء وجّل: }َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي عن القاسم بن إبراه
[، قال: ما تيسر وحضر، فإن تيسرت بدنة فهي نفضل، وإن حضرت بقرة 306{]البقرة:

فهي نفضل، وحضورها وتيسرها، فهو امكاهنا بالغناء وازجدة، وإالَّ َفَشاة، فهو الذي عليه 
 العامة.

رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن بالل قال: حدثنا حممد بن عبد  نخربنا السيد نبو العباس
العءيء قال: حدثنا احلسن بن احلسني العرين عن ابن القاسم عن ابن )نيب رافع( عن نبيه 

 عن جده.
عن علي عليه السالم قال: )ما استيسر من اهلدي شاة نو نكثر منها، وقال: )ميكث 

 لى احلاج إذا قلد هديه حىت ينحر(.احملصر يف نهله حيرم عليه ما حيرم ع
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن يءيد بن خملد قال: حدثنا نيب قال: 

 حدثنا وكيع.
عن دهلم بن صاحل الكندي قال: سألت نبا جعفر عليه السالم عما استيسر من اهلدي، 

 : فما استيسر من اهلدي شاة.قال: نلي  الشاة من األزواج الثمانية، قلت: بلى، قال
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا ابن نيب حامت قال: حدثنا نبو سعيد األشج 

 قال: حدثنا نبو خالد األمحر عن نيب إسحاق عن نيب جعفر.
[ قال: )من 306عن علي عليه السالم يف قوله تعاىل:}َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي {]البقرة:

 ألزواج الثمانية(.ا
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن سعيد قال: حدثنا حممد بن حيىي 

 قال: حدثنا نبو صاحل كاتب الليث عن معاوية بن صاحل عن علي بن نيب هلحة.



عن ابن عباس رضي اهلل عنه: وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله، قال: إن كان 
 ج فمحله يوم النحر، وإن كان نحرم بالعمرة فمحل هديه إذا نتى البيت.نحرم باحل

)روينا( عن الطحاوي: قال: حدثنا الربيع قال: حدثنا نسد بن موسى قال: حدثنا حيىي بن 
 زكريا قال: حدثين ابن إسحاق قال: حدثين عبد اهلل بن نيب جنيح عن جماهد.

: ))يرحم اهلل عن ابن عباس قال: حلق رجال يوم احلديبية وقصّ  ر آخرون، فقال رسول اهلل (
احمللقني((، قالوا: يا رسول اهلل واملقصرين؟ قال: ))واملقصرين((، قال: ))يرحم اهلل 

احمللقني((، قالوا: يا رسول اهلل واملقصرين؟ قال: ))يرحم اهلل احمللقني((، قالوا: يا رسول اهلل 
ل احمللقني ظاهرت عليهم بالرتحم، قال: واملقصرين؟ قال: ))واملقصرين((، قالوا: فما با

 ))إهنم  م يشكوا((.
)قال حدثنا( الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا هارون بن إمساعيل قال: 
 حدثنا علي بن املبارك قال: حدثنا حيىي بن نيب كثري نن نبا إبراهيم األنصاري حدثه.

وآله وسلم عام احلديبية استغفر عن نيب سعيد اخلدري: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
للمحلقني مرة واحدة وللمقصرين مرة، وحلق رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ونصحابه 

 رؤوسهم غري رجلني من األنصار ورجل من قريش.

 ما جيوز للمحرم فعله عند الضرورة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
ه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمح

علي بن حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم احملاريب قال: حدثين نصر بن مءاحم 
 قال: حدثين إبراهيم بن الءبرقان قال: حدثين نبو خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.

وال ظفره إال نن يؤذيه وإذا اشتكى عينه  عن علي عليه السالم قال: )ال ينءع احملرم ضرسه
اكتحل بالصرب الذي لي  فيه زعفران(، وقال عليه السالم هبذا اإلسناد: )وإن  م جيد احملرم 
نعلني لب  خفني مقطوعني نسفل من الكعب، وإذا  م جيد رداء( ووجد قميصا( ارتدى به 

 (.و م يتدرعه، فإن لب  القميص نو لب  السراويل فعليه الفدية
قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: وقد بني عبد اهلل بن عمر فيما روينا عن 

 الطحاوي.



قال: حدثنا يءيد بن سنان قال: حدثنا يءيد بن هارون قال: نخربنا حيىي بن سعيد عن عمر 
 بن نافع عن نبيه.

ب إذا نحرم، عن ابن عمر نن رجال( سأل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ما يلب  من الثيا
قال: ))ال تلبسوا السراويالت، وال العمائم، وال الربان ، وال اخلفاف؛ إال نن يكون 

 نحدكم ليست له نعالن فليلب  خفني نسفل من الكعبني((.

 يف احملرم ميوت قبل إحالله
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

بن إسحاق قال: حدثنا نبو حامت  نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا يعقوب
 قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: نخربنا سعيد عن نيب بشر عن سعيد بن جبري.

: ))اغسلوه  عن ابن عباس رضي اهلل عنه: نن رجال( وقصته راحلته فمات، فقال رسول اهلل (
 يامة ملبيا(((.مباٍء وسدٍر وكفنوه يف ثوبني خارجا( رنسه، وال تقربوه هيبا( فإنه يبعث يوم الق

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
 منصور قال: حدثنا حممد بن عبد الرمحن عن نيب بكر الكلييب عن جعفر بن حممد.

عن نبيه نن ابنا( للحسن بن علي عليهما السالم مات باألبواء وهو حمرم فكان فيمن حضره 
بن علي وعبد اهلل بن عباس عليهم السالم، فأمجعوا نن ال يقربوه هيبا( وال يغطى احلسني 
 رنسه.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا جعفر بن نمحد اخلصاف قال: حدثنا احلسن 
بن علي بن املتوكل قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا نبو عوانة قال: حدثنا نبو 

 جبري. بشر عن سعيد بن
عن ابن عباس رضي اهلل عنه: نن نفرا( خرجوا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
حمرمني ونن رجال( وقصه بعريه فمات، فقال: رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : 

))اغسلوه مباٍء وسدر وكفنوه يف ثوبني وال متسوه هيبا( وال ختمروا رنسه فإنه يبعث يوم القيامة 
 ((.ملبيا( 



 يف نن مكة ال خيتلى خالها وال يعضد شجرها
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

)قال حدثنا( الطحاوي قال: حدثنا ابن نيب داود قال: حدثنا عمرو بن عون الواسطي 
 قال: حدثنا نبو يوسف عن يءيد بن نيب زياد عن جماهد عن عبد اهلل.

صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إن اهلل حرم مكة يوم عن ابن عباس ننه قال: قال رسول اهلل 
خلق السموات واألرض والشم  والقمر، ووضعها بني هذين األخشبني  م حتل ألحد 
قبلي و م حتل يل إال ساعة من هنار، وال خيتلى خالها وال يعضد شجرها وال ينفر صيدها 

إال اإلذخر فإنه ال غنا ألهل  وال ترفع لقطتها إال ملنشديها((، فقال العباس رضي اهلل عنه:
 مكة منه لبيوهتم وقبورهم، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إال األذخر((.
)قال حدثنا( الطحاوي قال: حدثنا حممد بن خءمية قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حيىي 

لكعيب يقول: بن زكريا قال: حدثنا نيب قال: حدثنا سعيد املقربي قال: مسعت نبا شريح ا
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إن اهلل حرم مكة و م حيرمها الناس، فمن كان 
يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يسفكن فيها دما(، وال يعضد فيها شجرا(، فإن رخص من 

رخص، فقال: قد نحلت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ، فإن اهلل عّء وجّل نحلها 
 و م حيلها للناس، وإمنا نحلها يل ساعة((.يل 

)قال حدثنا( الطحاوي قال: حدثنا حممد بن عبد اهلل بن ميمون قال: حدثنا الوليد بن 
 مسلم عن األوزاعي عن حيىي بن نيب كثري قال: حدثين نبو سلمة قال: حدثين

وسلم مكة قتلت نبو هريرة قال: ملا فتح اهلل عّء وجّل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
هذيل رجال( من بين ليث بقتيل كان هلم يف ازجاهلية، فقام النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم 
فقال: ))إن اهلل عّء وجّل حب  عن نهل مكة الفيل وسلط عليهم رسوله واملؤمنني، وإهنا  م 

يت حتل ألحد كان قبلي وال حتل ألحد بعدي، وإمنا نحلت يل ساعة من هنار، وإهنا ساع
 هذه حرام ال يعضد شجرها وال خيتال شوكها، وال تلتقط ساقطتها إال ملنشد((.

 يف نكاح احملرم وننه باهل
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:



نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن علي الصواف قال: نخربنا 
و نعيم عن محاد بن زيد عن مطر الوارق عن ربيعة عمار بن رجاء قال: حدثنا نبو داود ونب
 بن نيب عبد الرمحن عن سليمان بن يسار.

عن نيب رافع: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم تءوج ميمونة وهو حالل وبنا هبا وهو 
 حالل، وكنت ننا الرسول بينهما.

د الفرائضي قال: حدثنا نبو نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمح
املثىن معاذ بن املثىن قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حيىي بن سعيد عن نبن نيب عروبة عن 

 مطر الوراق.
عن احلسن بن علي عليه السالم قال: نميا رجل تءوج وهو حمرم انتءعنا منه امرنته و م جنء 

 نكاحه.
نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: 

 قال: حدثين نبو الطاهرقال حدثين نبو ضمرة عن جعفر.
عن نبيه نن عليا( عليه السالم كان يقول: )ال يَنكح احملرم وال يُنكح فإن نكح فنكاحه 

 باهل(.
)قال حدثنا( الطحاوي قال: حدثنا يون  قال: حدثنا ابن وهب نن مالكا( وابن نيب ذئب 

دثاه عن نافع عن نبيه بن وهب نخا بين عبدالدار عن نبان بن عثمان بن عفان قال: ح
 مسعت نيب

عثمان بن عفان يقول: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ال يَنكح احملرم وال 
 يُنكح وال خيطب((.

زجءور يف األمر نن نلب  نحسن الثياب ونن نضحي بأمسن ما جند ونن البقرة عن سبعة وا
 عن عشرة، واظهار التكبري مع لءوم السكينة والوقار

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا إسحاق بن إبراهيم احلديدي، قال: 
حدثنا نبو حامت الرازي، قال: حدثنا نبو صاحل كاتب الليث قال: حدثنا الليث بن سعد 

 إسحاق بن برزخ.عن 



عن احلسن بن علي عليه السالم قال: نمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : نن 
نلب  نجود ما جند ونن نضحي بأمسن ما جند، والبقرة عن سبعة، وازجءور عن عشرة، ونن 

 نظهر التكبري وعلينا السكينة والوقار.

 فيما تعمل احلائض إذا جاوزت امليقات ودخلت مكة
 نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: قال

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا 
علي بن حممد النخعي قال: حدثين سليمان بن إبراهيم احملاريب قال: حدثين نصر بن 

دثين زيد بن علي مءاحم قال: حدثين إبراهيم بن الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: ح
 عن نبيه عن جده.

ف وتنسك مع الناس   ِِ عن علي بن نيب هالب صلوات اهلل عليه: يف احلائض إهنا تُعرِّ
كلها، وتأيت املشعر احلرام وترمي ازجمار، وتسعى بني الصفا واملروة وال تطوف بالبيت حىت 

 تطهر.
بن الرباء قال: حدثنا علي بن ونخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا حممد 

موسى الغطفاين قال: حدثنا احلسن بن علي بن بءيغ اهلامشي قال: حدثنا إمساعيل بن نبان 
 قال: حدثنا نبو خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.

عن علي بن نيب هالب عليه السالم قال: )نفست نمساء نم حممد بن نيب بكر بالبيداء، 
  عليه وآله وسلم نن تغتسل وهتل(.فأمرها النيّب صلى اهلل

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا 
]........[) (، قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا سفيان الثوري عن نيب إسحاق 

ضي املناسك  عن يءيد بن هاين عن احلسن بن علي صلوات اهلل عليهم قال: احلائض تق
 كلها إال الطواف بالبيت.

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا احلسني بن 
احلكم احلريي قال: حدثنا حيىي بن هاشم بن كثري الغساين قال: حدثنا نبو خالد الواسطي 

ل ما تصنعون، وليقلن عن زيد بن علي عليه السالم قال: ومن كان من نسائكم فلتصنع مث



ما قلتم، غري نهنن يلبسن الثياب كلها ما م ميسه هيب، وال يضعن يف ثوب حُيْرِْمَن فيه 
زعفرانا(، وال يلبسن ثوب حرير، وال يضعن على وجوههن براقع وال يتغشني بثوب، وبادروا 

نهنا ال  هبن الطواف نول ما يَ ْقِدْمن مكة قبل احليض، ولتقض احلائض املناسك كلها، غري
 تطوف بالبيت، وال بني الصفا واملروة حىت تطهر.

 فيما تلب  املرنة يف اإلحرام
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثين 
بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم  علي بن حممد النخعي قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر

 بن الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.
عن علي بن نيب هالب عليه السالم قال: )تلب  املرنة احملرمة ما شاءت من الثياب غري ما 

 صبغ بطيب، وتلب  اخلفني وازجبة والسروايل(.
 م قال: إحرام الرجل يف رنسه، وإحرام املرنة يف وجهها.)وهبذا اإلسناد( عن علي عليه السال

)وروينا( عن نافع عن ابن عمر قال: قال النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))لي  على 
 املرنة إحرام إال يف وجهها((.

)وكذلك( عن نافع عن ابن عمر عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))ال تنتقب املرنة 
 احلرام((.

  نن العمرة للشهر الذي يهل فيهيف
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
 منصور قال: حدثنا نبو الطاهر.

 فيه.عن نبيه وعلي بن موسى الرضي عليهما السالم قاال: حد العمرة للشهر الذي يهل 

 يف املتمتع إذا  م جيد اهلدي
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا 



علي بن حممد النخعي قال: حدثين سليمان بن إبراهيم قال: حدثين نصر بن مءاحم عن 
 خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.إبراهيم بن الءبرقان عن نيب 

عن علي عليه السالم قال: )على القارن واملتمتع هدي، فمن  م جيد هديا( صام ثالثة نيام 
يف احلج آخرهن يوم عرفة وسبعة إذا رجع إىل نهله ذلك ملن  م يكن نهله حاضري املسجد 

 احلرام(.
نا علي بن يءيد بن خملد قال: حدثنا نيب قال: ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخرب 

 حدثنا وكيع عن نيب العمي  عن وبرة.
 عن ابن عمر قال: من فاته صيام ثالثة نيام اليت قال اهلل تعاىل، فليصم نيام التشريق.

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن يءيد بن خملد قال: حدثنا نيب قال 
 ع عن سفيان عن جعفر بن حممد.)حدثنا( وكي

 عن نبيه قال: إذا  م جيد املتمتع هديا( صام نيام التشريق.
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا علي بن حممد السعدي قال: حدثنا 

 احلسن بن فرج قال: حدثنا ابن بكري قال: حدثنا مالك عن جعفر بن حممد.
 السالم كان يقول: )ما استيسر من اهلدي شاة(.عن نبيه: نن عليا( عليهم 

 العمرة بعد نيام التشريق
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن حممد الروياين واحلسني بن نمحد 
لي بن املصري مبنايف مسجد اخليف قال علي نخربين وقال احلسني حدثين احلسني بن ع

 احلسن قال: حدثين زيد بن احلسني عن ابن نيب نوي  عن بن ضمرية عن نبيه عن جده.
 عن علي عليه السالم ننه كان يقول: )ال بأس نن يعتمر الرجل بعد نيام التشريق(.

 يف التمييء بني القارن واملفرد واملتمتع
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

يون  قال: نخربنا ابن وهب: نن مالكا( حدثه عن عبد  حدثنا الطحاوي قال: حدثنا
 الرمحن بن القاسم عن نبيه.



 عن عائشة نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نفرد احلج.
قال حدثنا الطحاوي: قال حدثنا ربيع املؤذن قال: حدثنا نسد قال: حدثنا نبو عوانة عن 

 منصور، عن إبراهيم، عن األسود.
 خرجنا وال ندري إالَّ ننه احلج.عن عاشة قالت: 

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا مالك 
 عن حممد بن عبد الرمحن بن نوفل عن عروة.

عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عام حجة الوداع فمنا 
، ونهل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم باحلج من نهل بعمرة، ومنا من نهل باحلج

 والعمرة، ومنا من نهل باحلج، ونهل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم باحلج.
فأما من نهل بالعمرة فحل، ونما من نهل باحلج نو مجع بني احلج والعمرة فلم حيل، حىت 

 يوم النحر.
ل: حدثنا ابن نيب مرمي نخربين ابن نيب قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن نيب داود قا

 الءناد قال: حدثين علقمة عن نمه.
عن عائشة نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نمر الناس حجة الوداع فقال: ))من 
نحب نن يبدن بالعمرة قبل احلج فليفعل فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نفرد 

 احلج((.
حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا االحلصيب قال: حدثنا  قال حدثنا الطحاوي قال:

 وهيب عن منصور بن عبد الرمحن عن نمه.
 عن نمساء قالت: قدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ونصحابه مهلني باحلج.

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ربيع املؤذن قال: حدثنا نسد قال: حدثنا حامت بن 
 عفر بن حممد عن نبيه.إمساعيل قال: حدثنا ج

عن جابر بن عبد اهلل يف حديثه الطويل قال: فأهل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
بالتوحيد و م يءد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم على الناس شيئا( ولسنا ننوي إال 

 احلج، ولسنا نعرف العمرة.
ن وهب قال: نخربين الليث وابن قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يون  قال: نخربنا اب



 هليعة عن نيب الءبري.
 عن جابر قال: نقبلنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم مهلني باحلج مفردا(.

 احلجامة للمحرم
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

مد بن )ونخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حم
 منصور قال: حدثنا علي بن منذر عن حممد بن فضيل عن يءيد بن نيب زياد عن مقسم.
 عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: احتجم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وهو حمرم.
)نخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 

 نا علي بن احلسن بن عمر بن علي بن احلسني عن علي بن جعفر.منصور قال: حدث
عن نخيه موسى بن جعفر قال: احتجم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وهو حمرم 

بلحي مجل، حجمه خراش بن نمية اخلءاعي بقرن مضبب بفضة، فقال رسول اهلل صلى اهلل 
نوداج رسول اهلل صلى اهلل عليه عليه وآله وسلم حني فرغ: ))عظمت نمانة رجل قام على 

 وآله وسلم حبديدة((.
)نخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو نمحد قال: حدثنا إبراهيم بن عبد اهلل 

 بن مسلم البصري قال: حدثنا حممد بن عبد اهلل األنصاري عن حبيب بن الشهيد.
 له وسلم احتجم وهو صائم حمرم.عن ميمون بن مهران: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآ

)نخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد قال: حدثنا الكحيب) ( قال: 
 حدثنا عمرو بن مرزوق قال: حدثنا شعبة عن يءيد بن نيب زياد عن مقسم.

عن ابن عباس رضي اهلل عنه: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم 
 رم.حم

)نخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي 
بن حممد النخعي قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم 

 الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.
 )حيتجم احملرم إن شاء(. عن علي عليه السالم قال:



 يف رمي ازجمار راكبا( 
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

)نخربنا( السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن 
 منصور قال: حدثنا نبو هشام الرفاعي.

 .عن حيىي بن ميان قال: رنيت جعفر بن حممد يرمي ازجمار راكبا( 
)ونخربنا( السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن حممد الروياين واحلسني 
بن نمحد قاال: نخربنا احلسني بن علي بن احلسن قال: حدثنا زيد بن احلسني عن ابن نيب 

 نوي  عن ابن ضمرية عن نبيه عن جده.
 ويرمي راكبا( وراجال(.عن علي عليه السالم: ننه كان يرمي مجرة العقبة من العقبة 

 فيمن جعل على نفسه املشي إىل بيت اهلل احلرام
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

)نخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور قال: 
 حدثين نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد.

: ننه نتته امرنة فقالت: إين جعلت على نفسي مشيا( إىل بيت عن زيد بن علي عليه السالم
اهلل احلرام، وإين لست نهيق ذلك، فقال: نجتدين ما تشخصني؟ قالت: نعم، قال: فامشي 

 هاقتك، واركيب إذا  م تطيقي، واهد لذلك هديا(.
 وهكذا يف رواية عبد العءيء بن إسحاق:

ه اهلل: قال: حدثنا عبد العءيء بن إسحاق قال: )فيما نخربنا( السيد نبو العباس احلسين رمح
حدثنا علي بن حممد النخعي قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا 
 إبراهيم بن الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.

طع نن متشي، قال: )تركب عن علي عليه السالم: يف امرنة نذرت نن حتج ماشية فلم تست
 وعليها هدي مكان املشي(.

)ونخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
منصور قال: حدثنا جبارة بن مغل  عن شريك عن حممد بن عبد الرمحن موىل آل هلحة 

 عن كريب.



عليه وآله وسلم : يف الرجل جيعل عليه  عن ابن عباس رضي اهلل عنه عن النيّب صلى اهلل
 املشي إىل بيت اهلل قال: يركب ويكفر عن ميينه.

َها َوَنْهِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعتَ رَّ {]احلج:  [26يف قول اهلل: }َفُكُلوا ِمن ْ
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

بد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا )نخربنا( السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا ع
علي بن حممد النخعي قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم 

 بن الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.
ا َلُكْم ِمْن َشَعائِِر عن علي بن نيب هالب عليه السالم: يف قوله جل ثناؤه: }َواْلُبْدَن َجَعْلَناهَ 

{]احلج: َها َصَوافَّ ٌر فَاذُْكُروا اْسَم اللَِّه َعَلي ْ [، قال: معقولة على 26اللَِّه َلُكْم ِفيَها َخي ْ
َها َوَنْهِعُموا اْلَقاِنَع{.  ثالث؛ فإذا وجبت جنوهبا، فإذا حنرت، }َفُكُلوا ِمن ْ

َها َوَنْهِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعتَ رَّ )قلت(: زاد يف رواية اجملموع بعد قوله: }َفُكُلوا ِمن ْ 
 [، قال: القانع الذي يسأل، واملعرت الذي يتعرض وال يسأل.26{]احلج:

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
)ونخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن حممد واحلسني بن نمحد قاال: 

ا زيد بن احلسني عن ابن نيب نوي  عن ابن ضمرية عن حدثنا احلسني بن علي قال: حدثن
 نبيه عن جده.

عن علي عليه السالم ننه كان يقول: يف قول اهلل عّء وجّل: }فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبُ َها َفُكُلوا 
{]احلج: َها َوَنْهِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعتَ رَّ  [، قال: القانع املسكني، واملعرت: الذي يعرتيك.26ِمن ْ

 ءاء الصيدج
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

)نخربنا( السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا 
علي بن حممد النخعي قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم 

  زيد بن علي عن نبيه عن جده.بن الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين
 عن علي صلوات اهلل عليه قال: )يف النعامة بدنة، ويف الظيب شاة، ويف الضبع شاة(.



)نخربنا( السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن حممد واحلسني بن نمحد 
نيب نوي   قاال: حدثنا احلسني بن علي بن احلسن، قال: حدثنا زيد بن احلسني عن ابن

 عن ابن ضمرية عن نبيه عن جده.
عن علي عليه السالم ننه كان يقول: )يف النفر يصيبون الصيد وهم حمرمون، فعلى كل 

 واحد منهم جءاؤه كامال((.
)نخربنا( السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا عبد العءيء إسحاق، قال: حدثنا 

اريب، قال: حدثنا نصر بن مءاحم، قال: حدثين علي بن حممد النخعي، قال: حدثنا احمل
 إبراهيم بن الءبرقان، قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.

عن علي بن نيب هالب عليهم السالم قال: )ال يقتل احملرم الصيد، وال يشري إليه، وال يدل 
 عليه، واليتبعه(.

ا إبراهيم بن حممد بن إسحاق )نخربنا( السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربن
ازجرجاين قال: حدثنا نمحد بن يعقوب بن نمحد النيسابوري نبو سعيد قال: حدثنا عبد اهلل 

بن حممد بن خالد القطان قال: حدثنا عبد الرمحن بن عمرو بن جبلة الكاهلي قال 
 حدثتين نم نبيها بنت سهل بن الصلت احلنفية قالت: مسعت الصهباء بنت حرمي حتدث.

عن عائشة نهنا مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول: ))الدال على اخلري 
 والدال على الشر كفاعله((.

)ونخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا إمساعيل بن إبراهيم بن شنبذين قال: 
 الشيباين.حدثنا عمرو بن ثور قال: حدثنا الفريايب عن سفيان عن األعمش عن نيب عمرو 

 عن نيب مسعود عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))الدال على اخلري كفاعله((.
)نخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن حممد بن اهليثم السعدي قال: 

حدثنا حممد بن احلسن بن قتيبة قال: حدثنا حممد بن آدم باملصيصة قال: حدثنا نبو خالد 
 محر عن ابن جريح عن نيب الءناد عن نيب الءبري.األ

عن عائشة: نن رجال( وهئ بعريه بيض نعام، فأمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
 بإهعام مسكني نو صيام يوم.

)ونخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا السعدي قال حدثنا ابن قتيبة قال: قرنت 



 د بن مسلم عن ابن جريج عن نيب الءناد عن األعرج.على دحيم حدثكم الولي
عن نيب هريرة نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))يف بيض النعام يكسرها احملرم صيام 

 يوم نو اهعام مسكني((.
)ونخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن علي سروشان قال: حدثنا 

ثنا ابن نيب شيبة قال: حدثنا عبدة عن سعيد بن نيب عروبة عن احلسني بن علي قال: حد
قتادة عن الحق بن محيد عن نيب عبيدة عن عبد اهلل بن مسعود مثله. وبه قال الشعيب وابن 

 سريين.

 كتاب النَكاح
 احلث على النكاح

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
نا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي )نخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخرب 

بن حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: 
حدثنا إبراهيم بن الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي عليه السالم عن 

 نبيه عن جده.
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم :  عن علي بن نيب هالب عليه السالم قال: قال

 ))تءوجوا فإين مكاثر بكم األمم((.
)ونخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا ابن نيب حامت قال: حدثنا نمحد بن عبد 
الرمحن الوهيب قال: حدثين عمي قال: حدثنا سعيد بن عبد اهلل ازجهين قال: حدثين حممد 

 هالب عليه السالم حدثه عن نبيه عن جده.بن عمر بن علي بن نيب 
عن علي عليه السالم نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))ثالثة ال تؤخرهن يا 

 علي: الصالة إذا نتت، وازجنازة إذا حضرت، واألمي إذا وجدت كفؤا(((.
نا حممد بن )نخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدث

منصور قال: حدثنا حممد بن إمساعيل عن وكيع عن سفيان عن عبد اهلل بن عمرو بن مرة 
 عن نبيه عن سا م بن نيب ازجعد.

عن ثوبان قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ليتخذ نحدكم قلبا( شاكرا(، 



 ولسانا( ذاكرا(، وزوجة مؤمنة تعني نحدكم على نمر اآلخرة((.
)ونخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد قال: حدثنا إسحاق عن عبد 

 الرزاق عن حيىي بن العال عن حجاج بن نرهأه عن مكحول.

عن نيب نيوب األنصاري قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))اخلتان، 
 والتعطر، والنكاح من سنيت((.

و العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن )ونخربنا( السيد نب
 منصور قال: حدثنا احلسني بن نصر عن خالد بن عيسى عن حصني عن جعفر.

عن نبيه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))من ترك التءويج خمافة الفاقة 
ْن َيُكونُوا فُ َقَراَء يُ ْغِنِهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َواللَُّه فقد نساء بربه الظن، إن اهلل سبحانه يقول: }إِ 

 [.22َواِسٌع َعِليٌم{((]النور:
)حدثنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
منصور قال: حدثنا احلسني بن نصر عن خالد بن عيسى عن حصني عن جعفر عن 

 آبائه.
عليه السالم قال: )انكحوا األبكار، فإهنن نعذب نفواها( ونغر، نو قال: ونعء  عن علي

 نخالقا(، ونفتح نرحاما((.
)وحدثنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا سعيد بن حممدقال حدثنا الفضل بن 
حممد األنطاكي قال: حدثنا املسيب بن واضح قال: حدثنا يوسف بن نسباط عن نيب 

 زيد بن علي عن نبيه عن جده. خالد عن
: ))نال نخربكم عمن يدخل ازجنة من نسائكم، قالوا: بلى يا  عن علي قال: قال رسول اهلل (

 رسول اهلل، قال: العوود، الولود، الودود، اليت تعود على زوجها((.

 العدل بني النساء
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

 ابن عمرو عن زر بن حبيش وعباد بن عبد اهلل.)عن ابن نيب ليلى( عن املنهال 
عن علي عليه السالم قال: إذا تءوج الرجل احلرة على األمة، قسم للحرة الثلثني ولألمة 



 الثلث.
)وما رواه( عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرمحن بن مهدي ونبو داود قاال: حدثنا مهام 

 عن قتادة عن النضر بن نن  عن بشري بن هنيك.
يب هريرة عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))من كانت له امرنتان مييل عن ن

 إلحدامها على األخرى جاء يوم القيامة وشقة مائل((.
)حدثنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي 

 قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: بن حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم احملاريب
 حدثنا إبراهيم بن الءبرقان عن نيب خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.

عن علي بن نيب هالب صلوات اهلل عليه يف قول اهلل جل ثناؤه: }َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َنْن تَ ْعِدُلوا 
 )هذا يف احلب وازجماع(. [، قال:320بَ نْيَ النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم{]النساء:

 ونما النفقة والبيتوتة فال بد من العدل يف ذلك، وال حظ للسراري يف القسمة.
)وهبذا اإلسناد( عن علي بن نيب هالب عليه السالم قال: )كان رسول اهلل ( إذا تءوج بكرا( 

 نقام عندها سبعا(، وإذا تءوج ثيبا( نقام عندها ثالثا((
اهلل عليه وآله وسلم روته عائشة: ننه كان إذا نراد سفرا( نقرع بني  )وقد روي( عن النيّب صلى

 نسائه، فأيهن خرجت هلا القرعة خرج هبا.
 )وروت( ننه ( غءا غءوة بين املصطلق فساهم بني نسائه.

 )وحبديث( محاد بن سلمة عن نيوب عن نيب قالبة عن عبد اهلل بن يءيد اخلطمي.
عليه وآله وسلم : كان يقسم بني نسائه فيعدل ويقول: عن عائشة نن رسول اهلل صلى اهلل 

 ))اللهم هذه قسميت فيما نملك، فال تلمين فيما متلك وال نملك((.
)وحبديث( إبراهيم وعائشة نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ملا ثقل استأذن 

 نزواجه نن ميرض يف بيت عائشة فَأِذن له.
: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم إذا هجر )وحبديث( يءيد بن نيب حبيب قال
 امرنة من نسائه هجرهن مجيعا(.

 )وقد روى( سعيد بن نيب مرمي عن مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة عن نمه.
عن نم كلثوم بنت نيب سلمة قالت: ملا تءوج رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نم سلمة 



نجاشي نواق مسك وحلة، وال آراه إال قد مات، وال نرى قال هلا: ))إين قد نهديت إىل ال
اهلدية اليت نهديتها إال سرتد إيّل((، قالت نم كلثوم: فكان كما قال رسول اهلل ( مات 
النجاشي وردت إليه اهلدية، فأعطا كل امرنة من نسائه نوقية من ذلك املسك، ونعطى 

 سائره نم سلمة ونعطاها احللة.

 تءوج؟ وكم تربص؟يف امرنة املفقود هل 
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

)وقد روى( بن نيب داود السجستاين قال: حدثنا عمرو بن عثمان احلمصي قال: حدثنا 
 ابن محري قال: حدثين بشري بن جبلة عن سوار عن حممد بن شرحبيل.
رنة املفقود امرنته عن املغرية بن شعبة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ام

 حىت يأتيها البيان((.
شريح بن هاين قال: سألت عليا( عن امرنة  -عن علي عليه السالم-)وَرَوى عنه نيضا(( ني 

 فقدت زوجها و م يرجع إليها ماذا تعمل؟ قال: هي امرنته حىت تتيقن وفاته.

 فيمن تءوج امرنة مث هلقها قبل الدخول هل حتل له نمها؟
 علي بن بالل رمحه اهلل:قال نبو احلسن 

)حدثنا( السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد األمناهي قال: حدثنا 
إسحاق الصنعاين عن عبد الرزاق قال: نخربين من مسع املثىن بن الصباح حيدث عن عمرو 

 بن شعيب عن نبيه.
ال: ))نميا رجل نكح امرنة عن عبد اهلل بن عمرو نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ق

 فدخل هبا نو  م يدخل فال حتل له نمها((.

 هل يدخل باملرنة قبل نن يعطيها شيئا( 
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

قال سعيد بن املسيب اختلف نهل املدينة فيه، فمنهم من  م ير به بأسا(، ومنهم من كرهه، 
 تب الليث عن معاوية بن صاحل.واحتجوا هلذا املذهب حبديث نيب صاحل كا

عن علي بن نيب هلحة: )نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السالم: 



))قدم هلا((، قال: ما عندي إال درعي، فقال: ))ارهنها إياها، فإهنا من سالحك 
 وسنفديها((.

 ن.)وقد روى( منصور بن املعتمر عن هلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرمح
عن بعض نصحاب النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : نن رجال( تءوج امرنة فجهءها رسول 

 اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قبل نن ينقدها شيئا(.

 حترمي اتيان النساء يف األدبار ومعىن التوبة النصوح
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
ل: نخربنا ابن نيب حامت قال: حدثنا العباس بن الوليد )حدثنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قا

السروي قال: حدثنا ابن شعيب قال: حدثين عمر موىل عفرة عن عبد اهلل بن علي بن 
 السايب عن عبد اهلل بن حصني بن حمصن عن عبد اهلل بن هرم.

: عن خءمية بن ثابت ننه قال: نشهد على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ننه قال
 ))إن اهلل ال يستحي من احلق، ال حيل مأتى النساء يف ندبارهن((.

)وحدثنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا ابن نيب حامت قال: حدثنا احلسن بن عرفة 
قال: حدثين الوليد بن بكري عن عبد اهلل بن حممد الفروي عن نيب سنان البصري عن نيب 

 قالبة عن زر.
ال: قيل لنا نشياء تكون يف آخر هذه األمة عند اقرتاب الساعة، فمنها: عن نيب بن كعب ق

نكاح الرجل امرنته ونمته يف دبرها، وذلك مما حرم اهلل ورسوله ومقت اهلل ورسوله، ومنها: 
نكاح الرجل الرجل، وذلك مما حرم اهلل ورسوله، ومقت اهلل ورسوله، ومنها: نكاح املرنة 

ورسوله، وميقت اهلل عليه ورسوله، قال: ولي  هلؤالء صالة ما  املرنة، وذلك مما حرم اهلل
نقاموا على هذا حىت يتوبوا إىل اهلل توبة نصوحا(، فقلت: أليب ما التوبة النصوح؟ قال: 
سألت عن ذلك رسول اهلل ( فقال: ))الندم على الذنب حني يفرط منك فتستغفر اهلل 

 بندامتك، مث ال تعود إليه نبدا(((.
السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن حممد الروياين قال: حدثنا احلسني )حدثنا( 

بن علي بن احلسن قال: حدثنا زيد بن احلسني عن نيب بكر بن نيب نوي  عن ابن ضمرية 
 عن نبيه عن جده.



عن علي عليه السالم: ننه كان يكره اتيان النساء يف ندبارهن وينهى عن ذلك ويقول: )نىن 
 شئتم يف الفرج(.

)وحدثنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد األمناهي قال: حدثنا علي بن 
هرمء ديار قال: حدثنا سهل بن نيب سهل اخلياط قال: حدثنا وكيع عن عبدامللك بن 

 مسلم بن سالم عن نبيه.
إن اهلل ال يستحي من عن علي عليه السالم نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))

 احلق، ال تأتوا النساء يف نعجازهن وال ندبارهن((.

 يف نن احلرام ال حيرم حالال( 
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

)حدثنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا احلسن بن حممد بن مسلم املقري قال: 
اد بن يعقوب قال: نخربنا عيسى بن عبد حدثنا حممد بن احلسني اخلثعمي قال: حدثنا عب

 اهلل عن نبيه عن جده.
 عن علي عليه السالم قال: )ال حيرم حرام حالال((.

)وحدثنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي 
ال: حدثنا بن حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مءاحم ق

 إبراهيم بن الءبرقان.
عن نيب خالد قال: سألت زيدا( عليه السالم عن الرجل يءين بإمرنة مث يتءوجها؟ فقال: ال 

 بأس.
قال: وسألته عن نم امرنة املرنة إن قبلها لشهوة نو ملسها لشهوة قال: ال حيرمها، وقال: قال 

ج امرنة وابنتها  م يرح رائحة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))من نظر إىل فر 
 ازجنة((.

 يف جواز النظر إىل املرنة إذا نراد نن خيطبها
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
إجازة قال: نخربنا حممد بن إبراهيم  -هو املؤيد باهلل-)ونخربنا( السيد الشريف نبو احلسني 



قال: حدثنا ابن نيب داود قال: بن عاصم املقري بأصبهان قال: حدثنا الطحاوي نبو جعفر 
حدثنا سعيد بن سليمان عن زهري بن معاوية قال: حدثنا عبد اهلل بن عيسى عن موسى 

 بن عبد اهلل بن يءيد.
عن نيب محيد وقد كان رنى النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل 

عليه نن ينظر إليها، إذا كان إمنا عليه وآله وسلم : ))إذا خطب نحدكم امرنة فال جناح 
 ينظر إليها للخطبة وإن كانت ال تعلم((.

)قال( ونخربنا حممد بن إبراهيم قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن نيب داود قال: 
حدثنا الوهيب قال: حدثنا ابن إسحاق عن داود بن احلصني عن واقد بن عمرو بن سعد 

 بن معاذ.
: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إذا خطب عن جابر بن عبد اهلل قال

 نحدكم فقدر على نن يرى منها ما يعجبه فليفعل((.
قال جابر: ولقد خطبت امرنة من بين سلمة فكنت نختبأ يف نصول النخل حىت رنيت منها 

 بعض ما يعجبين فخطبتها فتءوجتها.
و نمحد قال: حدثنا إسحاق عن عبد )حدثنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نب

 الرزاق عن حيىي بن العلى عن داود بن حصني عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ.
عن جابر بن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))الجناح على 
 (.نحدكم إذا نراد نن خيطب امرنة نن يغمرها فينظر إليها فإن رضي نكح وإن سخط ترك(

 يف نن املطلقة ثالثا( ال حتل لألول حىت تنكح زوجا( غريه ويطأؤها
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

: ))ال حىت تذوق  )ويف ذلك( حديث امرنة رفاعة القرظي كان هلقها ثالثا(، فقال النيب (
ري عن هشام ُعَسْيلتها((، ملا نرادت الرجوع إىل رفاعة، قال: هكذا رواه ابن عيينة عن الءه

 بن عروة عن نبيه.
عن عائشة قالت: جاءت امرنة رفاعة القرظي إىل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم فقالت: 
إين كنت عند رفاعة فطلقين فبت هالقي وإين تءوجت عبد الرمحن بن الءبري وإمنا معه مثل 

ْيلته ويذوق هدبة الثوب، فقال: ))نتريدين نن ترجعي إىل رفاعة؟ ال، حىت تذوقي ُعسَ 



ُعَسْيلتك((، ونبو بكر عند النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم وخالد بن سعيد ينتظران يؤذن 
)هلما( فقال: يا نبا بكر نال تسمع هذه ما جتهر به عند النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ، 

: ))إن اهلل ال يستحي من احلق((.ورواه نيضا( نن  بن مالك.  فقال النيب (
 َوى( سعيد بن املسيب.)وقد رَ 

عن ابن عمر عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : يف الرجل تكون له املرنة فيطلقها 
فيتءوجها الرجل فيطلقها قبل نن يدخل هبا نترجع إىل زوجها األول؟ قال: ))ال حىت تذوق 

 الُعَسْيلة((.

 يف النهي عن خطبة الرجل على خطبة نخيه وبيعه على بيعه
 حلسن علي بن بالل رمحه اهلل:قال نبو ا

)حدثنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
 منصور قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا نبو نسامة عن عبيد اهلل عن نافع.
ة عن ابن عمر عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))ال خيطب نحدكم على خطب

 نخيه وال يبتع على بيع نخيه حىت يأذن له((.
)وحدثنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور 

 قال: حدثنا حممد بن إمساعيل عن وكيع عن سفيان عن نيب بكر.
لت عن فاهمة بنت قي  قالت: قال يل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إذا احل
فْأذنْيا فأذنته((، فخطبها معاوية، ونبو ازجهم بن صحرية وقال: ابن فالن يعين امسا( غري 
صحري، ونسامة بن زيد قال: فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))نما معاوية 

فهور رجل ترب ال مال له، ونما نبو ازجهم فضراب للنساء، ولكن نسامة((، فقالت: بيدها 
، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))هاعة اهلل وهاعة رسوله هكذا نسامة

 خري((، فتءوجته فاغتبطت.
)حدثنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن احلسن بن يءداد اخلياط قال: 

حدثنا حممد بن يءيد بن عبد العءيء قال: حدثنا نبو سليمان ازجوزجاين قال: حدثنا موسى 
سليمان قال: حدثنا حممد بن عبد العءيء قال: حدثنا حممد بن احلسن الشيباين قال: بن 

 نخربنا نبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم.



عن نيب سعيد اخلدري عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))ال يستام الرجل على 
جر، ومن استأجر سوم نخيه، وال خيطب على خطبته، وال تناجشوا، وال تبايعوا بالقاء احل

نجريا( فليعلمه نجره، وال يتءوج املرنة على عمتها، وال على خالتها، وال تسأل املرنة هالق 
 نختها لتكتفى مبثل ما يف صحفتها، فإن اهلل هو رازقها((.

 استحباب الوليمة يف النكاح
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
 )وحديث( عيسى بن ميمون عن القاسم.

 ائشة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ))وليو م نحدكم ولو بشاة((.عن ع
)ومنها( حديث وكيع عن عيسى بن ههمان قال: مسعت نن  بن مالك يقول: )نو م 

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم على زينب خببء وحلم(.
 على بعض  ( )وحديثه( عن سفيان عن منصور بن صفية عن نمه قالت: )نو م رسول اهلل

 نسائه مبدين من شعري(.
)وحديث( نيب سفيان عن جابر يف قصة صفية )نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 

 نو م عليها بسوْيق ومتر ودعا عليه املهاجرين واألنصار(.
قال: نخربنا ابن عقدة، قال حدثنا يعقوب بن  -رمحه اهلل-)نخربنا( السيد نبو العباس

ضيب قال: حدثنا نبو جنادة وهو حصني بن خمارق عن هرون بن سعد يوسف بن زياد ال
 عن عبد اهلل بن احلسن.

عن آبائه عليهم السالم )نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نو م على فاهمة 
 باحلي (.

قال: نخربنا حممد بن عبد اهلل بن هارون القنطري  -رمحه اهلل-)نخربنا( السيد نبو العباس
ا يعقوب بن إسحاق بن عباد الواسطي، قال: حدثنا حيىي احلماين، قال: حدثنا قال: حدثن

 عبد الرمحن بن زيد بن نسلم عن نبيه.
عليه -عن قي  اخلاريف، قال: )دعينا بالكوفة يف وليمة فدخل علينا علي بن نيب هالب 

تفك الدرة؟ وعلى كتفه الدرة فقلنا: يا نمري املؤمنني تدخل علينا الوليمة وعلى ك -السالم
 قال: لي  هذا لكم، هذا ملن عصى اهلل ورسوله و م جيب إىل الوليمة(.



قال: نخربنا إمساعيل بن إبراهيم بن شنبذين، قال:  -رمحه اهلل-)حدثنا( السيد نبو العباس
 حدثنا عمرو بن ثور قال: حدثنا الفريايب، قال: حدثنا سفيان عن محيد الطويل.

يا رسول اهلل تءوجت امرنة من األنصار، قال: ))فما سقت  عن نن  )نن عبد الرمحن قال:
: ))نو م ولو بشاة((.  إليها((؟ قال: وزن نواة من ذهب، فقال له رسول اهلل (

 يف حترمي كل هلو ولعب وغناء يف العرسات وغريها
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نبيه ننه سئل عن ضرب الدف  )قال حيىي بن احلسني( صلوات اهلل عليه: حدثين نيب عن
 واللهو يف األعراس، فقال: كل هلو ولعب فلن يرضاه اهلل من نهله وال حيل هلم فعله.

قال: نخربنا حممد بن بالل، قال: حدثنا  -رمحه اهلل-)حدثنا( السيد نبو العباس احلسين
 نمحد بن حممد بن سالم، قال: حدثنا احلسن بن عبدالواحد، قال: حدثنا احلسن بن

 احلسني العرين عن احلسني بن علوان عن نيب خالد عن زيد بن علي عن نبيه )عن جده(.
عن علي عليهم السالم، قال: )بئ  البيت بيت ال يعرف إال بالغناء، وبئ  البيت بيت ال 

: -ِ( -يعرف إال بالشراب، وبئ  البيت بيت ال يعرف إال بالفسق(، مث قال رسول اهلل 
 مث زمر مث حدن، مث ناح((. ))إن نول من تغىن إبلي 
قال: نخربنا ابن شيبة قال: حدثنا علي بن هرمء  -رمحه اهلل-)نخربنا( السيد نبو العباس

ديار قال: حدثنا حممد بن خالد بن حرملة قال: حدثنا موسى بن عمري عن جعفر بن 
 حممد عن نبيه.

ْعءِف، قال: ))بعثت بكسر املءم -ِ( -عن جده احلسني بن علي رفعه إىل النيب 
َ
ار وامل
 ونقسم ريب ال يشرب نحد مخرا( يف الدنيا إال سقاه اهلل يوم القيامة محيما((.

 يف الرجل يعتق جاريته مث يتءوجها وجيعل عتقها صداقها
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

اق )نخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد الفرايضي قال: حدثنا إسح
 عن عبد الرزاق عن الثوري عن إيب إسحاق عن احلارث.

)يف رجل يعتق جاريته مث يتءوجها وجيعل عتقها صداقها فإن له  -عليه السالم-عن علي 



 نجرين اثنني(.
)قال( حدثنا الطحاوي قال: حدثنا حممد بن خءمية قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: 

 شعيب بن احلبحاب.حدثنا نبان ومحاد بن زيد قاال: حدثنا 
عن نن  بن مالك )نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نعتق صفية وجعل عتقها 

 صداقها(.

 يف جواز تءويج العصبات مع عدم األب
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

على جواز تءويج العصبات وإن  م يكن نباها،  -عليه السالم-)وحجة( اهلادي إىل احلق 
عن ابن عباس وعائشة يف قول اهلل تعال: )}َوِإْن ِخْفُتْم َنالَّ تُ ْقِسطُوا يِف اْلَيَتاَمى ما روي 

[ اآلية، قاال: نءلت يف اليتيمة تكون يف 2فَانِكُحوا َما هَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء..{(]النساء:
القسط، حجر وليها ويريد نن يتءوجها وال يقسط هلا يف صداقها، فنهوا نن ينكحوا إال ب

قالت عائشة: مث إن الناس استفتوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بعد هذه اآلية 
فيهن؛ فأنءل اهلل )}َوَيْستَ ْفُتوَنَك يِف النَِّساِء ُقِل اللَُّه يُ ْفِتيُكْم ِفيِهنَّ...{( إىل قوله: )}الالَّيت 

[( قالت: هي، فرغبة 322تَنِكُحوُهنَّ{]النساء: اَل تُ ْؤُتونَ ُهنَّ َما ُكِتَب هَلُنَّ َوتَ ْرَغُبوَن َننْ 
نحدكم عن اليتيمة اليت تكون يف حجره، حني تكون قليلة املال، فنهوا نن ينكحوا من 

 رغبوا يف ماهلا ومجاهلا من يتامى النساء إال بالقسط.

 يف اليتيم واليتيمة ينكحان ومها صغريان نن هلما اخليار إذا كربا
 بالل رمحه اهلل:قال نبو احلسن علي بن 

)حدثنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد الفرائضي قال: حدثنا إسحاق 
عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن هاووس عن نبيه، قال: إذا نكح اليتيم واليتيمة ومها 

 صغريان فهما باخليار إذا كربا.
للويل نن يءوج الصغرية من وعمرو بن مسعود )نن  -عليه السالم-)وقد روي( عن علي 

 نفسه(.



 يف جواز النكاح املوقوف
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

)ويدل عليه( حديث عائشة من هريق ابن بريدة عن حيىي بن معني عنها قالت: )جاءت 
فتاة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول اهلل إن نيب نعم األب زوجين 

خيه وهو يرفع خسيسته، قالت عائشة:فجعل األمر إليها، قالت: فإين قد نجءت ما ابن ن
 صنع نيب ولكن نردت نن تعلم النساء نن لي  لآلباء من األمر شيء.

)قلت( قوله: )من هريق ابن بريدة عن حيىي بن معني( غلط واضح والصواب: )من هريق 
 اجع.نيب بردة عنها( ني عن عائشة كما يف شرح التجريد فر 

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
)قال السيد نبو العباس رمحه اهلل(: نخربنا نبو زيد العلوي، قال: حدثنا حممد بن منصور 
عليه -قال: حدثنا نمحد بن عيسى عن احلسني بن علوان عن نيب خالد عن زيد بن علي 

 .-السالم
فقال: يا نمري املؤمنني نن عبدي هذا بعبده  -عليه السالم-عن آبائه نن رجال( نتى عليا( 
لسيده فرق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو  -عليه السالم-تءوج بغري إذين فقال علي 
عليه -: كيف قلت؟ قال: قلت هلق, فقال علي -عليه السالم-اهلل هلق، فقال له علي 

 للعبد نما اآلن فإن شئت فطلق وآن شئت فأمسك. -السالم

 لوة بغري ذات حمرميف عدم جواز اخل
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

)حدثنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن علي بن سروشان قال: حدثنا 
 نبو حامت الرازي قال: حدثنا محءة بن مجيل قال: حدثنا نبو معشر عن نافع.

لم : ))ال خيلون مسلم بامرنة إال عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس
 ذات حمرم منه فإن ثالثهم الشيطان((.

 يف اليت هتب نفسها ويف هبة ازجارية للغري
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:



)حدثنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا نبو نمحد قال: حدثنا إسحاق عن عبد 
 ازم.الرزاق عن معمر والثوري عن نيب ح

عن سهل بن سعد نن امرنة جاءت إىل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم فوهبت نفسها، 
فصمت النيب عنها، فقال رجل من األنصار: يا رسول اهلل إن  م يكن لك هبا حاجة 
فءوجنيها، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))قد نملكتكها مبا معك من 

 وهي تتبعه. القرآن((، قال: فرنيته ميضي
قال: نخربنا نبو زيد العلوي، قال: حدثنا حممد بن  -رمحه اهلل-)حدثنا( السيد نبو العباس

 منصور قال: حدثنا نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد.
فقال: يل نم ولد ولدت مين، نفأهبها ألخي؟  -عليه السالم-عن آبائه )نن رجال( نتى عليا( 

ه فولدت منه، مث نتاه الثاين فقال: إن نخي وهب يل نم ولده مين قال: نعم، فوهبها ل
 نفأهبها ألخي وهو نصغر مين؟ قال: فوهبها له فولدت لثالثتهم.

قال السيد نبو العباس رمحه اهلل: معىن اهلبة هاهنا على اإلنكاح بلفظ اهلبة؛ ألنه قد صح 
 من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم حظر بيع نم الولد.

 يف ننه ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

)هذا مع نص السنة( اليت رواها حممد بن إبراهيم بن شعيب الغازي قال: حدثنا حممد بن 
 عبد اهلل بن يءيد املقري قال: حدثنا مروان عن عطاء بن عجالن عن ابن نيب مليكة.

 صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ال نكاح إال بويل عن عائشة، قالت: قال رسول اهلل
 وشاهدي عدل فما كان من نكاح غري ذلك فهو مردود ولي  بنكاح((.

 كم يقيم عند البكر والثيب
قد تقدم يف باب العدل بني النساء بعض الروايات وهاهنا نأيت مبا بقي حسبما ذكر املؤلف 

 -رمحه اهلل-
 اهلل:قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه 

)حدثنا( السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا إمساعيل بن إبراهيم بن شنبذين 



قال: حدثنا نبو قالبة الرقاشي، قال: حدثنا نبو عاصم قال: نخربنا سفيان الثوري عن 
 نيوب وخالد عن نيب قالبة.

ر نقام عندها سبعا( عن نن  نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))إذا تءوج البك
 وإذا تءوج الثيب نقام عندها ثالثا(((.

)وحدثنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد األمناهي، قال: حدثنا إسحاق 
 الصنعاين عن عبد الرزاق عن الثوري عن نيوب وخالد عن نيب قالبة.

ثا(، ولو شئت لقلت رفعه إىل عن نن  قال: السنة نن يقيم عند البكر سبعا( وعند الثيب ثال
 النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم .

)وهبذا اإلسناد( عن الثوري عن حممد بن نيب بكر بن عبد الرمحن بن عمرو بن حءم عن 
 عبدامللك بن احلارث بن هشام.

عن نبيه قال: مكث النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم عند نم سلمة ثالثا( حني بنا هبا مث قال 
 ))لي  بك على نهلك هوان، نين إن نسبع لك نسبع لنسائي((. هلا:

)حدثنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
 منصور قال: حدثنا حممد بن راشد عن إمساعيل بن نبان عن غياث عن جعفر عن نبيه.

الثيب نقام عندها ثالثا( مث يقسم، قال: )كان إذا تءوج الرجل  -عليه السالم-عن علي 
 وإذا تءوج البكر نقام عندها سبعا( مث يقسم بعد لنسائه(.

 هبة املرنة يومها نو شرائه لبعض نساء زوجها
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

)نخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
 ال: حدثنا حممد بن مجيل عن حممد بن جبلة عن حممد بن بكر.منصور ق

يقول: )إن كان الرجل يشرتي من  -عليه السالم-عن نيب ازجارود قال: مسعت نبا جعفر 
 املرنة لياليها ونيامها، إذا نعجبته امرنة له نخرى نن يقيم عندها(.

 يف الرجل يتءوج املرنة فتءف إليه نختها
 بالل رمحه اهلل:قال نبو احلسن علي بن 



)نخربنا( السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل، قال: حدثنا عبد العءيء بن إسحاق قال: 
حدثنا علي بن حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مءاحم، 
 قال: حدثنا إبراهيم بن الءبرقان عن نيب خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.

-يف رجل تءوج امرنة فءفوا إليه نختها وهو ال يعلم فقضى علي  -عليه السالم-عن علي 
 على نن للثانية مهرها بالوهئ وال يقرب األوىل حىت تنقضي عدة األخرى. -عليه السالم

 يف آداب ازجماع والتسرت عنده وذكر اهلل قبله وفضله
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

د نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا علي بن حممد قال: حدثنا ازجميل )نخربنا( السي
احللواين، قال: حدثنا إبراهيم بن احلسني بن داود القطان، قال: حدثنا حممد بن خلف بن 
عبد السالم املروزي قال: حدثنا موسى بن إبراهيم املروزي قال: حدثنا موسى بن جعفر 

 عن نبيه.
هلل عليه وآله وسلم قال: ))يا علي إذا جامعت نهلك فقل: عن جده عن النيّب صلى ا

باسم اهلل، اللهم جنبين الشيطان وجنب الشيطان مين، فإن قضى نن يكون بينكما ولد  م 
 -عليه السالم-يضره الشيطان إبدا(((. وروى اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني 

نا حممد بن علي الصواف قال: نخربنا )َما حدثنا به( السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخرب 
 عمار بن رجا، قال: حدثنا مندل عن األعمش عن نيب وائل.

عن عبد اهلل، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إذا نتى نحدكم نهله 
 فليسترتا وال يتجردا جترد الَعريين((.

ن يأيت نهله ومعه يف البيت نحد )قال حيىي بن احلسني( صلوات اهلل عليه: ال ينبغي للرجل ن
وإمنا ذلك فعل البهائم، وكذلك )بلغنا( عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم )ننه هنى 

 نن جيامع الرجل نهله وعنده نحد حىت الصيب يف املهد(.
قال حيىي بن احلسني( صلوات اهلل عليه: )بلغنا( عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 

جل: ))جامع نهلك فإن لك يف ذلك نجرا(((، فقال الرجل: وكيف يكون يل نجر ننه قال لر 
يف شهويت، فقال: ))لك نجران يف الكف عما حرم اهلل عليك فتقضي به ما نحل اهلل 

 لك((.



 قال نبو احلسن: وهذا احلديث يوافق سائر األحاديث اليت رويناها يف هذا الباب.
العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق فمنها )ما حدثنا به( السيد نبو 

قال حدثنا علي بن حممد قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم، قال: حدثنا نصر بن مءاحم 
 قال: حدثنا إبراهيم بن الءبرقان عن نيب خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.

يه وآله وسلم : ))إذا نظر العبد قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عل -عليه السالم-عن علي 
إىل وجه زوجته ونظرت إليه نظر اهلل جل ثناؤه إليهما نظرة رحيمة؛ فإذا نخذ بكفها 

ونخذت بكفه تساقطت ذنوهبما من خالل نصابعهما؛ فإذا تغشاها حفت هبما املالئكة 
ان من األرض إىل عنان السماء وكانت كل لذة وشهوة حسنات نمثال ازجبال فإذا محلت ك
هلا نجر الصائم القائم اجملاهد يف سبيل اهلل فإذا وضعت  م تعلم نف  ما نخفي هلا من قرة 

 نعني((.

 يف حترمي نكاح نساء نهل الكتاب
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

)نخربنا( السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عيسى بن حممد العلوي قال: 
عبد اهلل، قال: حدثنا كثري بن عياش عن نيب ازجارود عن نيب جعفر الباقر حدثنا جعفر بن 

 [(5يف قوله: }َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن نُوتُوا اْلِكَتاَب {]املائدة: -عليه السالم-
قال: كان هذا ويف نساء نهل القبلة قلة؛ فلما نن كثرن نسخ اهلل هذه اآلية بقوله: )}َوالَ 

 [(.223ْشرَِكاِت َحىتَّ يُ ْؤِمنَّ {]البقرة:تَنِكُحوا اْلمُ 
)ويف حديث( نيب جعفر: )وهعام الذين نوتوا الكتاب حل لكم(، وقال: إمنايعين احلبوب؛ 

 فأما ذبائحهم فال تأكلوا فإهنا ال حتل(.
)نخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا حممد بن بالل قال: حدثنا حممد بن عبد 

الوليد، قال: حدثنا ابن نيب شيبة قال: حدثنا نبو خالد األمحر عن عبدامللك بن  العءيء بن
ايب سليمان عن عطاء قال: )سألته عن نكاح اليهوديات والنصرانيات فكرهه، وقال: ذاك 

 واملسلمات قليل(.
قال: نخربنا علي بن احلسني بن عمر البجلي قال:  -رمحه اهلل-)ونخربنا( السيد نبو العباس

 نا ابن شجاع قال: حدثنا معلى بن منصور عن ليث بن سعد عن نافع.نخرب 



عن ابن عمر )ننه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية قال: إن اهلل حرم املشركة وال نعلم من 
 الشرك شيئا( نعظم من نن تقول نن اآلهها عيسى نو عبٌد من عباد اهلل(.

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

لسيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن عبد )نخربنا( ا
العءيء قال: حدثنا حيىي احلماين، قال: حدثنا عيسى بن يون  عن نيب بكر بن نيب مرمي 

 عن علي بن هلحة.
عن كعب بن مالك ننه نراد نن يتءوج يهودية فسأل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم فنهاه 

 ها.عن
)ونخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن بالل قال: حدثنا حممد بن عبد 
العءيء قال: حدثنا حممد بن جبلة األمحسي، قال: حدثنا حممد بن بكر األرحيب قال: 

)ينهى عن مناكحة اليهود  -عليه السالم-حدثنا نبو ازجارود قال: مسعت زيد بن علي 
النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم رحيانة بن مشعون بن قريظة فعرض عليها والنصارى، وسىب 

 اإلسالم فأبت إال اليهودية فعءهلا و م يقرهبا.
)نخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن علي بن عافية البجلي قال: 

نمحد بن عامر  حدثنا نمحد بن حممد بن سالم قال: حدثنا نمحد بن احلسن بن مروان عن
الواسطي عن نبيه عن جده عن حممد بن عبد اهلل )النف  الءكية( يف هذه اآلية: 

[، فقال: نسختها: }َواَل تَنِكُحوا 5}َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن نُوتُوا اْلِكَتاَب {]املائدة:
للمسلمني، ويف [( وإمنا نحل نساء نهل الكتاب 223اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يُ ْؤِمنَّ {]البقرة:

نساء نهل اإلسالم قلة؛ فلما كثر املسلمات نسخها اهلل هبذه اآلية، وبقوله: )وال متسكوا 
 بعصم الكوافر( فال تنكحوا نساءهم وال تأكلوا ذباحئهم.

)نخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن عبداحلميد قال: حدثنا حيىي بن 
شبيب، قال: حدثنا عبد الءراق عن الثوري عن عاصم عن  حممد قال: حدثنا سلمة بن

 عكرمة.



ُهْم  ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ عن ابن عباس ننه قال: يعين يف نكاح الكتابيات )}َوَمْن يَ تَ َوهلَّ
 [(.53{]املائدة:

 يف املرنة املءوجة هلا ولد من غريه فيموت الولد هل للءوج الوهئ
 محه اهلل:قال نبو احلسن علي بن بالل ر 

)واألصل فيه ما حدثنا( السيدنبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد 
 بن منصور عن حممد بن راشد عن إمساعيل بن نبان عن غياث عن جعفر عن نبيه.

ننه كره نن يكون للرجل امرنة وهلا ولد من غريه فيموت ولدها نن  -عليه السالم-عن علي 
 ىت حتيض حيضة نو قال: حيضتني نو يتبني محلها.يطأ امرنته ح

 فيما يرد به النكاح
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

)نخربنا( السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن سعيد الثقفي قال: نخربنا 
 عامر. عمار بن رجا قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا إمساعيل بن نيب خالد عن

قال: )نميا رجل تءوج امرنة ودخل هبا فوجدها جذماء نو برصاء  -عليه السالم-عن علي 
 نو هبا قرن نو جنون فهي امرنته إن شاء هلق وإن شاء نمسك(.

قال: نخربنا بن سروشان قال: حدثنا نبو  -رمحه اهلل-)حدثنا( السيد نبو العباس احلسين
ب الليث، قال: حدثنا حممد بن عمر العطار عن حامت الءاري قال: حدثنا نبو صاحل كات

 مجيل بن زيد الطائي.
عن سعيد بن زيد الطائي نن رسول اهلل ( تءوج امرنة فرنى بكشحها وضحا( فردها وقال: 

 دلستم عليَّ.
)وحدثنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي 

سليمان بن نبراهيم قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم بن حممد قال: حدثنا 
 بن الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.

ننه قال: )يرد النكاح من نربع من ازجنون وازجذام  -عليه السالم-عن علي بن نيب هالب 
 والربص والفتق(.



و خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده عن علي بن نيب )وهبذا اإلسناد( قال: حدثين نب
)نن رجال( تءوج امرنة فوجدته عذيوها( فكرهته ففرق علي صلوات  -عليه السالم-هالب 

 اهلل عليه بينهما(.
)حدثنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد الفرائضي قال: حدثنا إسحاق 

 ثوري عن إمساعيل عن الشعيب.الصنعاين عن عبد الءراق عن ال

قال: )يرد النكاح من نربع من القرن، وازجذام، وازجنون، والربص،  -عليه السالم-عن علي 
 فإن دخل هبا فعليه املهر إنشاء هلق وإن شاء نمسك، وإن  م يدخل هبا فرق بينهما(.

ا نبو حامت قال: نخربنا ابن سروشان قال: حدثن -رمحه اهلل-)ونخربنا( السيد نبو العباس
قال: حدثنا عبد اهلل بن صاحل بن مسلم قال: نخربنا حممد بن عمرا لعطار عن مجيل بن 

 يءيد الطائي.
عن سعيد بن زيد الطائي نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم تءوج امرنة فأمرها نن تنءع 

نكمل هلا ثياهبا فأبصر بياضا( من برص عند ثديها فقال: ))خذي ثيابك ونحلقي باهلك و 
 الصداق((.

 يف املسلم يرتد ويلحق بداراحلرب ملن مرياثه
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

)وروى( احلضرمي قال: حدثنا احلماين، قال: حدثنا نبو معاوية عن األعمش عن نيب عمرو 
 الشيباين.
عليه  ننه قيل له: إن املستورد قد ارتد عن اإلسالم، فعرض -عليه السالم-عن علي 

 اإلسالم فأىب؛ فضرب عنقه.وجعل مرياثه لورثته من املسلمني.

 فيمن هلق امرنته واحدة نو اثنتني ننه حيل له الرجعة ما  م تغتسل من احليضة الثالثة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

إسحاق )نخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد األمناهي قال: حدثنا 
 عن عبد الرزاق عن معمر عن الءهري.



قال يف رجل هلق امرنته تطليقة نو تطليقتني، قال:  -عليه السالم-عن املسيب نن عليا( 
 )حيل لءوجها الرجعة حىت تغتسل من احليضة الثالثة(.

 يف ننه جيب على املرنة هاعة الءوج
 وعلى الرجال نن يستوصوا بالنساء خريا( 

 بن بالل رمحه اهلل:قال نبو احلسن علي 
)نخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو علي بن شنبذين قال: حدثنا عمرو بن 
ثور، قال: حدثنا الفريايب، قال: حدثنا سليمان بن حيان عن حيىي بن سعيد عن بشريبن 

 يسار.
اهلل صلى  عن حصني بن حمصن نن عمته نتت النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال رسول

اهلل عليه وآله وسلم : ))نذات زوج ننت؟ قالت: نعم، قال: كيف ننت عليه؟ قال: ما 
 آلوه((، قالت: فأين ننت منه فإنه جنتك ونارك.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد اهلل بن حممد بن زياد بالكوفة قال: 
 بن محاد عن نيب خالد عن زيد بن حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد قال: حدثنا حسني

 علي عن نبيه عن جده.
قال: قال النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم )))ال تصوم املرنة إال  -عليه السالم-عن علي 

بإذن زوجها إال الفريضة نو نذرا( عليها وال تعطي من بيته شيئا( إال بإذنه وإن تصدقت بغري 
 إذنه غري مفسدة فاألجر بينهما((.

خربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن احلسني العلوي قال: حدثنا نيب و ن
 قال: حدثنا زيد بن احلسني عن ابن نيب نوي  عن ابن ضمرية عن نبيه عن جده.

نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال يف خطبته يوم النحر مبىن  -عليه السالم-عن علي 
صوا بالنساء خريا( فإهنن عوان عندكم الميلكن من نمرهن شيئا( يف حجة الوداع: ))استو 

نخذمتوهن بأمانة اهلل واستحللتم فروجهن بكلمات اهلل وهلن عليكم من احلق نفقتهن 
وكسوهتن باملعروف ولكم عليهن من احلق نن ال يدخلن بيوتكم نحدا( تكرهونه إال بإذنكم 

 مربح فإن نهعنكم فال تبغوا عليهن سبيال((. فإن فعلن فقد نذن اهلل نن تضربوهن ضربا( غري



 يف الكافر تسلم امرنته مث يسلم من بعدها هل يُقران على نكاحهما
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

قال: نخربنا نبو نمحد الفرايضي قال: حدثنا إسحاق  -رمحه اهلل-حدثنا السيد نبو العباس
 ن حممد عن داوود بن حصني عن عكرمة.الصنعاين عن عبد الرزاق عن إبراهيم ب

عن ابن عباس قال: نسلمت زينب بنت النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم وزوجها نبو العاص 
 بن الربيع مشرك مث نسلم بعد ذلك فأقرمها النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم على نكاحهما.

 كتاب الطالق
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

يد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن نخربنا الس
منصور، قال: حدثنا حممد بن إمساعيل عن وكيع عن سالم بن القاسم الثقفي عن نبيه عن 

عليه -نم سعيد سرية كانت لعلي بن نيب هالب صلوات اهلل عليه قالت: قال يل علي 
كون عروسا( وعنده يومئذ نربع نسوة، فقلت: هلق : )يا نم سعيد قد اشتقت نن ن-السالم

 إحداهن واستبدل، فقال: الطالق قبيح نكرهه(.

 يف نن الطالق مرتان والثالث قوله تعاىل: }نو إمساك مبعروف{
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

ل: حدثنا نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن سعيد الثقفي، قا
حممد بن حيىي الذهلي، قال: حدثنا نبو صاحل كاتب الليث عن معاوية بن صاحل عن علي 

 بن نيب هلحة.
عن ابن عباس رضي اهلل عنه، قال: كان نهل ازجاهلية إذا هلق الرجل تطليقة نو تطليقتني 

 نحق مبراجعتها ما م تءوج فإذا هلق فهي نحق بنفسها، ونءل: }الطَّاَلُق َمرَّتَانِ 
[، قال ابن عباس: و م يقل )مرتان( إال وبينهما رجعة }فَإْمَساٌك مبَْعُروٍف 220{]البقرة:

{، قال: بإحسان ال يضارها وحيسن صحبتها }َنْو َتْسرِيٌح{، قال: هالق: )بإحسان( ال 
 يطول الطالق عليها يضارها(.

: حدثنا يون  بن نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا ابن نيب حامت قال



عبداألعلى قراءة، قال: نخربنا ابن وهب قال: نخربنا سفيان الثوري قال: حدثنا إمساعيل 
 بن مسيع قال: مسعت

نبا رزين يقول: جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال: يا رسول اهلل 
[، نين 220َنْو َتْسرِيٌح بِِإْحَساٍن{]البقرة: نرنيت قول اهلل: }الطَّاَلُق َمرَّتَاِن فَإْمَساٌك مبَْعُروفٍ 

 الثالثة؟ قال: ))التسريح بإحسان((.
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا ابن نيب حامت، قال: حدثنا احلسني بن نيب 

 الربيع قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن هاووس عن نبيه.

ل اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ونيب بكر الثالث عن ابن عباس قال: كان على عهد رسو 
واحدة، فلماكان نيام عمر قال: إين نرى الناس قد تسرعوا يف شيء كانت هلم فيه نناة فلو 

 نمضيناه عليهم، قال: فأمضاه عليهم.

 يف هالق السنة وهو هالق العدة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

سين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن نخربنا السيد نبو العباس احل
 منصور، قال: حدثنا نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد.

عن زيد بن علي، قال: هلق ابن عمر امرنته تطليقة واحدة وهي حائض فبلغ ذلك النيّب 
ق السنة لطهر من صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال يعين لعمر: مره لرياجعها مث يطلقها هال

 غري مجاع.
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا نبو نمحد الفرايضي قال: حدثنا 

 إسحاق بن إبراهيم الصنعاين قال: حدثنا عبد الءراق عن مالك عن نافع.
عن ابن عمر: ننه هلق امرنته وهي حائض فسال عمر النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم 

ن يراجعها مث يرتكها حىت تطهر مث إن شاء نمسك بعد وإن شاء هلق؛ فتلك العدة فأمره ن
 اليت نمر اهلل نن تطلق هلا النساء.

قال: و نخربنا عبد الءراق عن الثوري عن عاصم عن بن سريين قال: )سئل ابن عمر هل 
 احتسبت هبا قال: وما مينعين فإن كنت عجءت واستحمقت(.



رمحه اهلل، قال: حدثنا نمحد بن جريش قال: حدثنا إمساعيل، قال:  نخربنا السيد نبو العباس
 حدثنا هشام عن نيب حفص عن سيف عن جماهد.

عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: قرن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم }يَانَي َُّها النَّيبُّ ِإَذا 
[، قال: ))يف قبل عدهتن هاهرا( من غري 3طالق:هَلَّْقُتُم النَِّساَء َفطَلُِّقوُهنَّ لِِعدَّهِتِنَّ {]ال

 مجاع((.
 قال: وحدثنا هشام عن حممد بن الفضل بن عطية.

عن نبيه قال: سألت عطاء بن ايب رباح عن السنة يف الطالق فقال: مسعت ابن عباس 
يقول: إذا ههرت من حيضها من غري مجاع، فقلت له: فإن كانت حامال( قال: يطلقها 

الرجل إذا غاب عن نهله كيف يطلق؟ قال: يكتب إليها إذا ههرت من متىشاء، قلت: ف
حيضك فاعتدي، قلت: فإن كانت ال حتيض، قال: يكتب إليها إذا رنيت هالل كذا وكذا 

 فاعتدي، قلت: فالبكر قال: مثل ذلك.
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا علي بن حممد الروياين قال: حدثنا احلسني 

ن علي بن احلسن قال: حدثنا زيد بن احلسني عن نيب بكر بن نيب نوي  عن ابن ضمرية ب
 عن نبيه عن جده.

)ننه كان يقول هالق السنة عند الطهر من احليض ما  م  -عليه السالم-عن علي 
 ميسها(.

 قال: وحدثنا زيد عن نيب بكر عن ابن ضمرية عن نبيه عن جده.
يقول )الطالق يف العدة على ما نمر اهلل؛ فمن هلق على ننه كان  -عليه السالم-عن علي 

 غري عدة فقد عصى اهلل وفارق امرنته(.
 -عليه السالم-قال: وحدثنا زيد عن نيب بكر عن ابن ضمرية عن نبيه عن جده عن علي 

ننه كان يقول: )ال تطلق احلائض حىت تطهر إال من جهل ذلك، وإمنا التطليق لإلقراء 
 حتيض(.والشهور لليت ال 

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق، قال: حدثنا علي 
بن حممد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مءاحم عن إبراهيم 

 بن الءبرقان.



-المعليه الس-عن هالق السنة؟ فقال  -عليه السالم-عن نيب خالد، قال: )سألت زيدا( 
: هو هالقان: هالق حتل به وإن  م تنكح زوجا( غريه وهالق ال حتل به حىت تنكح زوجا( 
غريه، فأما الذي حتل به فهو نن يطلقها واحدة وهي هاهر من ازجماع واحليض مث ميهلها 
حىت حتيض ثالثا( فإذا حاضت ثالثا( فقد حل نجلها وهو نحق برجعتها ما  م حتض مث 

إذا اغتسلت كان خاهبا( من اخلطاب فإن عاد فتءوجها كانت معه تغتسل من آخر حيضة ف
 على تطليقتني مستقبلتني(.

ونما الطالق الذي ال حتل له حىت تنكح زوجا( غريه فهو نن يطلقهايف كل ههر تطليقة وهو 
نحق برجعتها ما  م تقع التطليقة اآلخرة فإذا هلقها التطليقة  م حتل له حتىتنكح زوجا( غريه 

 عليها من عدهتا حيضة(.ويبقى 
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا نمحد بن خالد قال: حدثنا ابن يءيد 
البجلي، قال: حدثنا عبد اهلل بن سعيد، قال: حدثنا ابن إدري  عن هشام عن ابن 

 سريين.
 : )اليطلق رجل هالق السنة فيندم(.-عليه السالم-عن عبيدة قال: قال علي 

 األقراء احليضيف نن 
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

حدثنا السيد نبو العباس قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي بن حممد 
النخعي قال: حدثنا احملاريب، قال: حدثنا نصر بن مءاحم عن إبراهيم عن نيب خالد عن 

 زيد بن علي عن نبيه عن جده.
 ال: )االقراء احليض(.ق -عليه السالم-عن علي 

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا حممد بن علي الصواف قال: نخربنا عمار 
 قال: حدثنا نبو الظفر قال: حدثنا جعفريعين بن سليمان عن ابن جريج عن نيب الءبري.
لت يا عن جابر قال: سألت فاهمة عليها السالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فقا

رسول اهلل املرنة املستحاضة كيف تصنع؟ قال: ))تقعد نيام إقرائها مث تغتسل كل يوم وليلة 
 على ههر مث تصلي((.



 يف نن الءوج نحق بالرجعة ما  م تغتسل من احليضة الثالثة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

الءهري عن سعيد بن قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يون ، قال: حدثنا سفيان عن 
 املسيب.

قال: )زوجها نحق هبا ما  م تغتسل من احليضة  -عليه السالم-عن علي بن نيب هالب 
 الثالثة(.

)نخربنا( السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا نبو زيد العلوي، قال: حدثنا حممد بن 
 ا عيسى.منصور، قال: حدثنا حممد بن عبيد، عن حامت بن إمساعيل، قال: حدثن

عن الشعيب قال: قال اثين عشر من نصحاب حممد ( منهم علي، وعمر، وابن عباس، وابن 
 مسعود الرجل نحق بامرنته ما  م تغتسل من القرء الثالث.

 فيمن تءوج بامرنة يف العدة نو تءوج نختها يف عدة املطلقة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

سين رمحه اهلل، قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق، قال: حدثنا نخربنا السيد نبو العباس احل
علي بن حممد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم احملاريب، قال: حدثنا نصر بن 

 مءاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الءبرقان عن نيب خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.
تءوج امرنة يف عدة من زوج كان هلا ففرق  نن رجال(  -عليه السالم-عن علي بن نيب هالب 

بينها وبني الءوج األخري وقضى عليه مبهرها للوهئ وجعل العدة  -عليه السالم-علي 
 منهما مجيعا(.

وروى عبد الرزاق عن احلسن بن عمارة عن احلكم عن عبد الرمحن بن نيب ليلى قال: سئل 
فبانت منه مث تءوج نختها يف عدهتا عن رجل كانت حتته امرنة فطلقها  -عليه السالم-علي 

 قال: يفرق بينهما.

 يف نن املطلقة ثالثا( ال سكىن هلا
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

قال السيد نبو العباس رمحه اهلل: الدليل على صحة مذهب حيىي بن احلسني صلوات اهلل 



ال: حدثنا هشام عن مغرية عليه، ما نخربنا ابن نيب حامت، قال: حدثنا احلسن بن عرفة، ق
وحصني بن عبد الرمحن ونشعث، وإمساعيل بن نيب خالد، وداود بن نيب هند، وسيار وجمالد  

 كلهم.
 ، عن الشعيب قال: دخلت على فاهمة بنت قي  باملدينة فسألتها عن قضاء رسول اهلل (

يف السكىن فقالت: هلقين زوجي البتة فخاصمته إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
 والنفقة فلم جيعل يل سكىن وال نفقة ونمرين نن نعتد يف بيت نم مكتوم.

 فإن قيل: فإنك جتعل هلا النفقة وقد نفاها يف هذا.
 قيل هلم: هذا مبين على مافسره يف خرب آخر.

وهو ما روى بشار قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا سفيان عن نيب بكر بن ازجهم قال: 
ت قي  تقول: نرسل إيلَّ زوجي نبو عمرو بن حفص بن املغرية عياش بن مسعت فاهمة بن

نيب ربيعة بطالقي ونرسل إيّل مخ  آصع من شعري ومخ  آصع من متر، فقالت: ما يل 
نفقة غري هذا وال نعتد يف بيتكم، قال: ال نسودك على بنايت, قالت: فأتيت النيّب صلى 

قالت: ثالثا(، قال: ))صدق لي  لك نفقة اهلل عليه وآله وسلم فقال: ))كم هلقك((؟ 
واعتدي يف بيت ابن عمك ابن نم مكتوم؛ فإنه ضرير البصر نلقني ثيابك عنده فإذا 
انقضت عدتك فآذنيين((، قالت: فخطبين خطاب منهم معاوية بن نيب سفيان ونبو 
، ونما ازجهم، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))نما معاوية فرث خفيف احلال

نبو ازجهم فيضرب النساء وفيه شدة على النساء فعليك بأسامة بن زيد نو قال: ننكحي 
 نسامة بن زيد((.

 يف نن نفقة احلامل املتوىف عنها زوجها من مجلة املال
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

وياين، قال: حدثنا نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن حممد الر 
احلسني بن علي بن احلسن، قال: حدثنا زيد بن احلسني عن نيب بكر بن نيب نوي  عن بن 

 ضمرة عن نبيه عن جده.
 ننه كان يقول: نفقة احلامل املتوىف عنها زوجها من مجلة املال. -عليه السالم-عن علي 



 كيف تطلق الصغرية واآليسة
 -هللرمحه ا-قال نبو احلسن علي بن بالل 

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل، قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق الكويف،قال: 
حدثنا علي بن حممد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم احملاريب، قال: حدثنا نصر 

 بن مءاحم، قال: حدثنا نبراهيم بن الءبرقان.
)تطلق الصغرية اليت  م تبلغ عند كل  -معليه السال-عن نيب خالد قال: قال زيد بن علي 

 شهر وعدهتا ثالثة نشهر وتطلق املؤيسةللسنة عند كل شهر وعدهتا ثالثة نشهر(.

 هالق احلامل
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء قال: حدثنا علي بن حممد قال: 
 بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مءاحم عن إبراهيم بن الءبرقان.حدثنا سليمان 

عن احلامل كيف تطلق للسنة؟  -عليه السالم-عن نيب خالد قال: )سألت زيد بن علي 
 قال: عند كل شهر ونجلها نن تضع محلها(.

 يف معىن قوله تعاىل:}َوِإَذا هَلَّْقُتُم النَِّساَء فَ بَ َلْغَن َنَجَلُهنَّ... {
 [223البقرة:اآلية]

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا جعفر بن عبد اهلل 

 احملمدي عن كثري بن عياش عن نيب ازجارود.
نَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ عن نيب جعفر الباقر يف قوله تعاىل: }َوِإَذا هَلَّْقُتُم النَِّساَء فَ بَ َلْغَن َنَجَلهُ 

[ إىل آخرها، وقال: وذلك نن يطلق الرجل امرنته فيذرها حىت 223مبَْعُروٍف{]البقرة:
حتيض ثالثا( مث يراجعها يعين قبل االغتسا ل نو عند بقية من احليضة الثاثلة مث يطلقها 

 [(.223َسُه {]البقرة:فيذرها مث مثل ذلك مث يراجعها، )}َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َقْد ظََلَم نَ فْ 
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا ابن نيب حامت قال: نخربنا حممد بن سعيد 
 العويف فيما كتب إيل قال:حدثين ايب، قال: حدثين عمي احلسني عن نبيه عن جده.



بل عن ابن عباس رضي اهلل عنه يف هذه اآلية قال: كان الرجل يطلق امرنته مث يراجعها ق
 انقضاء عدهتا مث يطلقها فيفعل هبا ذلك يضارها ويعضلها فأنءل اهلل هذه اآلية.

وروى الوليد بن نبان عن ابن مسعود وابن عباس وغريه من نصحاب النيب ( يف هذه اآلية 
نهنا نءلت يف رجل من األنصار يدعا ثابت بن يسار هلق امرنته حىت انقضت عدهتا إال 

  هلقها فعل ذلك حىت مضت سبعة نشهر مضارة يضارها.يومني نو ثالثة فراجعهامث

عن هذه اآلية فقال )هو نن يطلق فإذا نشرفت  -عليه السالم-وسئل القاسم بن إبراهيم 
على اخلروج واخللو من عدهتا راجعها إرادة بذلك مضرهتا، قال: )فأمسكوهن مبعروف( نو 

يفارقها إن  م يردها بإحسان سرحوهن مبعروف( فأمره سبحانه ننه ميسكها غري مضار نو 
)وال متسكوهن ضرارا(( قال: عن غري رغبة منها فيها، وال حاجة منه إليها، فيمسكها ضرارا( 

 وظلما(.
وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ))ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم((، مث قال: 

[اآلية فأخرب نن من فعل 223ْفَسُه ...{ ]البقرة:))}لِتَ ْعَتُدوا َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َقْد ظََلَم ن َ 
 من ذلك ما هنى عنه كان متعديا( وكان بآيات اهلل مستهءئا(((.

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد اهلل بن احلسن بن محاد عن حممد بن 
[، فأخرب ننه بفعله 223]البقرة:حيىي عليهما السالم: }َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسُه {

[، واآليات 223ظا م وعلى نفسه متعدي مث قال: }َوالَ تَ تَِّخُذوا آيَاِت اللَِّه ُهُءو(ا {]البقرة:
فهي اليت تسمعون من هذه وغريها ممافيه األمر والنهي واحلكم،فأمرهم سبحانه نن ال 

 يتخذوها هءؤا( ني عبثا(.

 وىف عنها زوجها يف عدهتافيما ينبغي نن جتتنب املرنة املت
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد الفرايضي قال: حدثنا عبيد بن 
شريك قال: حدثنا ابن بكريقال: حدثنا ابن هليعة عن بكري بن عبد اهلل بن األشج عن 

صلى اهلل عليه وآله وسلم قال ألم سلمة: ))ال خولة بنت حكيم عن نمها نن رسول اهلل 
 تطييب وننت حمدة وال متسي احلناء فإنه هيب((.



ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا ابن شبنذين قال: حدثنا عمرو بن ثور، 
قال: حدثنا سفيان عن عبد اهلل بن نيب بكر، ونيوب بن موسى عن محيد بن نافع عن 

سلمة نن بنت النحام توىف عنها زوجها فأتت نمها النيّب صلى اهلل عليه وآله زينب بنت نيب 
وسلم فقالت:إن بنيت تشتكي عينها نفأكحلها؟ قال: ))ال((، قالت:فإين نخشى نن تنفقَئ 

 عينها، قال: ))ال((، وكره ذاك.
قال: وحدثنا الفريايب، قال: حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن حسان عن حفصة بنت 
سريين عن نم عطية عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: )ال حتد املرنة فوق ثالثة نيام 
إال على زوجها فإهنا حتد عليه نربعة نشهر وعشرا ال تلب  ثوبا( مصبوغا( وال تكتحل وال 

 مت  هيبا( إال يف ندبار ههرها إذا اغتسلت من حميضها من قسط) ( ونظفار.
باس رمحه اهلل، قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق، قال: حدثنا علي نخربنا السيد نبو الع

بن حممد النخعي، قال: حدثنا احملاريب، قال: حدثنا نصر بن مءاحم، قال: حدثنا ابن 
 عن نبيه عن جده. -عليه السالم-الءبرقان عن ايب خالد عن زيد بن علي 

ث ال خترج من بيتها ليال( وال هنارا( عن علي عليهم السالم قال: )املطلقة واحدة وثنتني وثال
حىت حيل نجلها، واملتوىف عنها زوجها خترج بالنهار وال تبيت يف غريبيتها، وال تقرب واحدة 
 منهما زينة وال هيبا( إال نن يكون هلقها تطليقة نو تطليقتني فال بأس نن تطيب وتءين(.

حممد الروياين قال: حدثنا احلسني  نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا علي بن
بن علي بن احلسن قال: حدثنا زيد بن احلسني عن ابن نيب نوي  عن ابن ضمرية عن نبيه 

 عن جده.
ننه كان يقول: )يف املتوىف عنها زوجها نهناال تلب  ثوبا( مصبوغا(  -عليه السالم-عن علي 

 تكتحل إال نن يصيبها وال مت  شيئا( من الطيب ولكنها متتشط وال متتشط بطيب وال
 مرض يف عينها فتكتحل باإلمثد وال تلب  شيئا( من احللي(.

ننه كان يقول: )تعتد املتوىف عنها زوجها يف بيتها  -عليه السالم-وهبذا اإلسناد عن علي 
 إال نن يكون البيت لءوجها(.

منصور، قال:  ونخربنا السيد نبو العباس قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن
 حدثنا حممد بن مجيل عن سعيد بن عثمان عن نيب مرمي عن جعفر بن حممد.



عن نبيه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))املتوىف عنها زوجها ال تكتحل 
 وال ختتضب((.

 يف املرنة تطلق وهي ممن حتيض فانقطع احليض
 لعلة هل تعتد بالشهور
 بالل رمحه اهلل: قال نبو احلسن علي بن

واألصل فيه ما نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: 
حدثنا علي بن حممد النخعي، قال: حدثنا احملاريب، قال: حدثنا نصر بن مراحم عن 

 إبراهيم بن الءبراقان عن نيب خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.
: )نن رجال( نتاه فقال: يا نمري املؤمنني نين كانت يل -عليه السالم-ب عن علي بن نيب هال

زوجة فطالت صحبتها و م تلد فطلقتها و م تكن حتيض فاعتدت بالشهور وكانت ترى نهنا 
من القواعد؛ فتءوجت زوجا( فمكتث عنده ثالثني شهرا(، مث حاضت فأرسل إليها وإىل 

دت بالشهور من غري حيض، فقال لآلخر: ال زوجها فسأهلما عن ذلك فإخربته نهنا اعت
شيء بينك وبينها، وهلا املهر بدخولك هبا، وقال لألول: هي امرنتك وال تقرهبا حىت 

تنقضي عدهتا من األخري، قالت: فبم نعتد يا نمري املؤمنني؟ قال: باحليض، قال: فهلكت 
 خري(.قبل نن تنقضي عدهتا من األخري فورثها الءوج األول و م يرثها األ

 عدة املختلعة
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل، قال: نخربنا نبو نمحد األمناهي قال: حدثنا 

 إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبداإلعلى عن حممد بن احلنفية.
 قال: )عدة املختلعة مثل عدة املطلقة(. -عليه السالم-عن علي 

نا علي بن حممد الروياين، قال: حدثنا احلسني بن علي وفسر فيما نخربناه نيضا( قال: حدث
بن احلسن قال: حدثنا زيد بن احلسني عن ابن نيب نوي  عن ابن ضمرية عن نبيه عن 

 جده.
 قال: )اخللع تطليقة باينة وعدهتا ثالث حيض(. -عليه السالم-عن علي 

ومسي قال: حدثنا فأما ما نخربنا به نبو نمحد األمناهي قال: حدثنا نمحد بن داود الق



إمساعيل بن يءيد املصري قال: حدثنا هشام بن يوسف الصنعاين عن معمر عن عمرو بن 
 مسلم عن عكرمة.

عن ابن عباس قال: نن امرنة ثابت بن قي  اختلعت من زوجها فأمرها النيب ( نن تعتد 
 حيضة.

 سلم.نخربنا نبو نمحد قال: حدثنا إسحاق عن عبد الءراق عن معمر عن عمرو بن م
عن عكرمة قال: اختلعت امرنة ثابت بن قي  من زوجها فجعل رسول اهلل ( عدهتا حيضة، 
فإن معناه ننه جعل ما عليها من احليض إن كانت ممن حتيض، ال ننه نمرها حبيض واحد 

 مقتصر عليها به.

 عدة نم الولد والسرية
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور قال:  نخربنا السيد نبو العباس
حدثنا حممد بن مجيل عن مصبح عن إسحاق بن الفضل عن عبيد اهلل بن حممد بن عمر 

 بن علي عن نبيه عن جده.
قال: )نجل نم الولد والسرية إذا نعتقها سيدها ثالث حيض فإن   -عليه السالم-عن علي 

 الثة نشهر(.كانت ال حتيض فأجلها ث

 عدة امرنة املرتد
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن علي بن عافية، قال: حدثنا نمحد 
بن حممد بن سالم، قال: حدثنا نمحد بن احلسن بن مروان قال: حدثنا نمحد بن عامر 

 الواسطي عن نبيه عن جده.
بن عبد اهلل بن احلسن عليهم السالم ننه قال: فيمن ارتد عن اإلسالم وحلق  عن حممد

بَأرض دار نهل احلرب وله نساء، قال: ينبَّ منه، وعدهتن ثالثة نشهر نو ثالث حيض إن  
كن حيضن وإن كن حباىل فحىت يضعن ومن  م يدخل هبا منهن فال عدة عليها، قال: وني 

رب واستأمنت وهلا زوج يف نرض احلرب فلي  له امرنة خرجت إليكم من نهل دار احل



عليها سبيل وتتءوج إذا شاءت وتستربي رمحها وذلك نن زوجها لو هلقها  م يقع هالقه 
عليها ولو نن زوجها خرج مسلما( بعدها، وقبل نن تتءوج نو بعد ما تءوجت فال سبيل له 

وجها إن شاء نربعا، عليها؛ ألن عصمتها انقطعت حني خرجت إىل دار اإلسالم ويتءوج ز 
وإن شاء نختها.وإن دخل بأمان ومعه امرنته داراإلسالم مستأمنني فأسلم نحدمها مث نسلم 

 اآلخر بعده بيوم فهما على نكاحهما وإن نسلمت املرنة.

 يف اخللية والربية والبائن والبتة واحلرام
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا نخربنا السيد نبو العباس 
علي بن حممد النخعي، قال: حدثنا احملاريب، قال: حدثنا نصر بن مءاحم عن إبراهيم بن 

 الءبرقان عن نيب خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.
ه فنقول له ما نردت وما يف اخللية والربية والبائن والبتة واحلرام نوقف -عليه السالم-عن علي 

نويت؟ فإن قال: نويت واحدة كانت واحدة بائن وهي نملك لنفسها، وإن قال: نويت 
ثالثا(، كانت حراما(حىت تنكح زوجا( غريه، ال حتل لألول حىت يدخل هبا الثاين ويذوق من 

 عسيلتها وتذوق من عسيلته.

 فيمن قال المرنته اختاريين نو نفسك
 ن بالل رمحه اهلل:قال نبو احلسن علي ب

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل، قال: نخربنا حممد بن بالل، قال: حدثنا حممد 
 بن عبد العءيء، قال: حدثنا حيىي احلماين، قال: حدثنا نبو وكيع عن نيب إسحاق.

: )ان اختارت زوجها فال -عليه السالم-قال: قال علي  -عليه السالم-عن نيب جعفر 
 إن اختارت نفسها فتطليقة وهو نحق هبا(.شيء و 

قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق، قال: حدثنا علي  -رمحه اهلل-نخربنا السيد نبو العباس
بن حممد النخعي، قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم عن إبراهيم بن الءبرقان 

 عن نيب خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.
نيب هالب صلوات اهلل عليه قال: )إذا خريها فاختارت زوجها فال شيء وإن عن علي بن 



اختارت نفسها فواحدة وإذا قال هلا نمرك بيدك فالقضاء ما قضت ما  م تكلم وإن قامت 
 من جملسها قبل نن ختتار فال خيار هلا(.

 يف ننه ال هالق قبل النكاح
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

يد نبو العباس احلسين رمحه اهلل، قال: نخربنا عبد اهلل بن جعفر احلضرمي، قال: نخربنا الس
حدثنا علي بن عبد العءيء، قال: حدثنا حممد بن خالد بن حرملة، قال: حدثنا مسلم بن 

 خالد عن حممد بن املنكدر عن هاووس.
ل اهلل إن نمي عن جابر: نن رجال( إتى إىل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال: يا رسو 

: ))نكنت  نرادت نن تءوجين ختين ابنة عم يل، فقلت: إن تءوجتها فهي هالق ثالثا(، فقال (
 ملكت قبل ذلك؟ قال: ال، قال: فتءوجها ليست بطالق((.

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلديدي، وحممد 
عمار بن رجاء، قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن  بن علي الصواف قاال: نخربنا

 عبد الرمحن بن سعيد عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي.
عن آبائه نن رجال( نراد نن يءوج امرنة فاختلفوا فقال: إن تءوجتها فهي هالق فسألوا النيّب 

 صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال: ))ال هالق إال بعد النكاح((.
د نبو العباس احلسين رمحه اهلل، قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا نخربنا السي

علي بن حممد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم احملاريب، قال: حدثنا نصر بن 
 مءاحم عن إبراهيم بن الءبرقان عن نيب خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.

اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ال هالق وال عن علي عليهم السالم قال: قال رسول 
 عتاق إال ما ملكت عقدته((.

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن حممدالروياين، قال: حدثنا احلسني 
بن علي بن احلسن قال: حدثنا زيد بن احلسني عن نيب بكر بن نيب نوي  عن نبيه عن 

 صري.محيد الطويل عن احلسن الب
قال: )ال هالق ملن  م ينكح(، قال احلسن: فقلت حلميد وإن  -عليه السالم-عن علي 



 مساها، قال: نعم؛ فليتءوجها.
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل، قال: نخربنا نبو زيد العلوي، قال: حدثنا حممد 

ك عن النءال بن منصور قال: حدثنا نبو كريب عن حفص بن غياث عن ليث عن عبد املل
 بن سربة.
 قال: )ال هالق قبل نكاح(. -عليه السالم-عن علي 

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور، قال: 
 حدثنا حممد بن مجيل عن إبراهيم بن حممد، عن نيب مالك ازجنيب عن جويرب.

كلهم ال يرون الطالق قبل النكاح   -ه السالمعلي-عن الضحاك قال: كان نصحاب النيب 
 إال نن عبد اهلل كان يقول: إذا وقت نو مسا.

ونخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد األمناهي قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم الصنعاين عن عبد الرزاق عن معمر عن جويرب عن الضحاك عن النءال 

 بن سربة.
نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))ال رضاع بعد الفطام،  -عليه السالم-لي عن ع

 وال يتم بعد احللم، وال صمت يوم إىل الليل، وال هالق قبل النكاح((.

 الظهار
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

دثنا حممد بن نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا نبو زيد العلوي، قال: ح
منصور، قال: حدثنا نمحد بن نيب عبد الرمحن عن احلسن بن حممد عن احلكم بن ظهري 

 عن السدي.
عن ابن عباس يف قول اهلل سبحانه: }َقْد مسََِع اللَُّه قَ ْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك يِف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي 

[ إىل آخرالقصة نءلت يف امرنة من األنصار يقال 3ادلة:ِإىَل اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما{]اجمل
هلا: خولة بنت ثعلبة وكان هلا زوج يقال له: نوس بن الصامت فبينا هي تصلى إذ نظر 
إليها فأعجبته فأمرها نن تنصرف إليه فأبت ومتت علىصالهتا فغضب، وقال: ننت علي  

دمت فأتت رسول اهلل صلى اهلل كظهرنمي، وكان الظهار هالقا( من هالق ازجاهلية فندم ون
عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، وقالت: انظر هل ترى له من توبة، فقال رسول اهلل صلى 



اهلل عليه وآله وسلم : ))ما نرى له من توبة يف مراجعتك؛ فرفعت يديها إىل اهلل((، فقالت: 
الرجال اللهم إن نوسا( هلقين حني كربت سين ودق عظمي وضعف بدين وذهبت حاجة 

مين فرمحها اهلل، فأنءل الكفارة، فدعاه رسول اهلل ( فقال له: ))اعتق رقبة((، فقال: ال 
نجدها، هي حتيط مبايل إن نعتقت رقبة  م يكن يل مال إال شقص يف دار، فقال له النيّب 
صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))صم شهرين متتابعني((، فقال: إن  م آكل كل يوم ثالث 

صرب، قال: ))فأهعم ستني مسكنيا(((، قال: ما عندي ما نتصدق به، إال نن مرات  م ن
يعينين اهلل ورسوله، فأعانه رسول اهلل ( بعرق من متر وهو الءنبيل فيه ثالثون صاعا( من متر  

 كان عند النيب عليه السالم من

نهل بيت  -ينةيعين املد-الصدقة فقال: يا رسول اهلل والذي بعثك باحلق نبيا( مابني البتيها 
 نحوج إليه منا، فقال له: ))انطلق فكله ننت ونهلك وقع على امرنتك((.

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل، قال: نخربنا نمحد بن سعيد قال: نخربنا عمار 
بن رجاء، قال: حدثنا حيىي بن آدم، قال: حدثنا ابن إدري  عن حممد بن إسحاق عن 

 حنظلة عن يوسف بن عبد اهلل بن سالم.معمر بن عبد اهلل بن 
عن خولة بنت مالك قالت: ظاهر مين زوجي فجئت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 

نشكو فما برحت حىت نءل القرآن }َقْد مسََِع اللَُّه قَ ْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها 
صوم شهرين متتابعني((، قلت: [، فقال: اعتق رقبة، قلت: ال نجد، قال: ))فت3{]اجملادلة:

يا رسول اهلل إنه شيخ كبري ما به من صيام، قال: ))فيطعم ستني مسكينا(((، قلت: ما 
عنده شيء يتصدق به، قال: ))فإين سأعينه بعرق من متر((، قلت: يا رسول اهلل وننا نعينه 

 بعرق آخر، قال: ))قد نحسنت اذهيب فأهعمي عنه ستني مسكينا(((.

 اإليالء
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي بن 
حممد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم احملاريب، قال: حدثنا نصر بن مءاحم، قال: 

 بن علي عن نبيه عن جده.حدثنا إبراهيم بن الءبرقان عن نيب خالد قال: حدثين زيد 



قال: )اإليالء القسم وهو احللف؛ فإذا حلف الرجل نن ال يقرب  -عليه السالم-عن علي 
 امرنته نربعة نشهر نو نكثر فهو موىل وإذا كان دون األربعة األشهر فلي  مبويل(.

 ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا نمحد بن خالد قال: حدثنا حممد بن
نيوب، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا احلارث بن عبيد نبو قدامة عن عامر األحول عن 

 عطاء.
عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: كان إيالء ازجاهلية السنة والسنتني ونكثر من ذلك 

 فوقت اهلل هلم نربعة نشهر فمن كان إيالؤه نقل من نربعة نشهر فلي  بإيالء.
رمحه اهلل، قال: نخربنا عبد اهلل بن احلسن اإليوازي، قال: حدثنا  ونخربنا السيد نبو العباس
 جعفر بن حممد النريوسي.
قال: اإليالء نن حيلف بيمني نن ال يكون بينه  -عليه السالم-عن القاسم بن إبراهيم 

وبينها مداناة وال جمامعة، وال إيالء ملويل دون نربعة نشهر فأكثر ومن حلف على دون نربعة 
 ي  مبويل.نشهر فل

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا علي بن احلسن بن نصر، قال: حدثنا حممد 
 بن سعيد امليلي، قال: حدثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي.

يٌع َعِليٌم  عن احلكم بن ظهري عن السدي يف هذه اآلية }َوِإْن َعَءُموا الطَّاَلَق فَِإنَّ اللََّه مسَِ
: )العءمية إذا وقف ليمسك نو يطلق فإن -عليه السالم-[ قال: قال علي 222{]البقرة:

 هلق فقد عءم(.
قال السيد نبو العباس رمحه اهلل، ونخربنا ابن نيب حامت قال: حدثنا حممد بن إمساعيل 

األمحسي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباين عن بكري بن األخن  عن جماهد عن 
 يلى.عبد الرمحن بن نيب ل

 إنه كان يقول: )يوقف املويل(. -عليه السالم-عن علي 
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
منصور، قال: حدثنا نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد بن علي عن 

 آبائه.
امرنته بعد سنة نن يفيء نو يعءم يعىن ننه نوقف رجال( آال من  -عليه السالم-عن علي 



 هالقا( وكان يقول: )ال نرى امرنته تبني حىت يوقف(.
قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي  -رمحه اهلل-نخربنا السيد نبو العباس

بن حممد النخعي قال: حدثنا احملاريب، قال: حدثنا نصر بن مءاحم، قال: حدثنا إبراهيم 
 ان عن نيب خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.بن الءبرق
ننه كان يقف املويل بعد األربعة األشهر فيقول له: )إما نن تفي  -عليه السالم-عن علي 

 وإما نن تعءم الطالق.
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد اهلل بن احلسن اإليوازي، قال: حدثنا 

 ريوسي.جعفر بن حممد الن
: يف املويل قال: نحسن ما مسعنا فيه نن يوقف بعد -عليه السالم-عن القاسم بن إبراهيم 

 وقول علماء نهل البيت. -عليه السالم-نربعة نشهر، وهو قول علي بن نيب هالب 

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن يءيد بن خملد وابن خليج قال: 
الرازي قال: حدثنا ابن بكري قال: حدثنا مالك عن جعفر بن حممد عن حدثنا نبو زرعة 

 نبيه.
ننه كان يقول: )إذا آال الرجل من امرنته  م يقع عليها هالق وإن  -عليه السالم-عن علي 

 مضت نربعة نشهر حتىيوقف فإما نن يطلق وإما نن يفي(.
زيد قال: حدثنا حممد بن  نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو

 منصور، قال: حدثنا حممد بن مجيل.
عن محاد بن يعلى قال: سألت جعفر بن حممد عن اإليالء، قال: اإليالء نن حيلف الرجل 

 باهلل الذي ال إله إال هو ال يقرب نهله نربعة نشهر فإذا مضت نربعة نشهر خري.
نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور قال: ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا 

حدصنا حممد بن عبيد، عن عبد الرحيم قال: نخربنا حممد بن علي عن جعفر بن حممد 
 عن نبيه.
)ننه كان يوقف املويل بعد األربعة األشهر،يقول: إما نن تفي وإما  -عليه السالم-عن علي 
 نن تطلق(.

دثنا إسحاق بن إبراهيم احلديدي، قال: حدثنا ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: ح



 نمحد بن ثابت، قال: حدثنا علي بن اهليثم عن سفيان عن الشبعي.
)نميا رجال آال من امرنته فمضت  -عليه السالم-عن عمرو بن مطرف قال: قال علي 

 نربعة نشهر، فإنه بوقف حىت يبني رجعة نو هالق(.

 يف الفيء ما هو؟
 بالل رمحه اهلل: قال نبو احلسن علي بن

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل، قال: نخربنا نبو زيد العلوي، قال: حدثنا حممد 
بن منصور قال: حدثنا عثمان بن نيب شيبة عن نيب خالد األمحر عن حممد بن سا م عن 

 الشعيب.
 ازجماع، إال وابن عباس وابن مسعود قالوا: ال يٌف يف اإليالء إال -عليه السالم-عن علي 

نن عبد اهلل قال: فإن حال بينه وبينها من ال خيلص إليها معه سفٌر نو مرض نو كرٌب ففاء 
 بقلبه نو بلسانه فهو يفٌّ(.

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
 عمن مسع الشعيب.منصور قال: حدثنا حممد بن إمساعيل عن وكيع عن شريك 

 قال: )الفيء ازجماع(. -عليه السالم-عن علي 
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 

 منصور، قال: حدثنا حممد بن إمساعيل عن املسعودي عن مقسم.
 عن ابن عباس قال: )الفّي ازجماع(.

 هالق املماليك
 لي بن بالل رمحه اهلل:قال نبو احلسن ع

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن بالل قال: حدثنا حممد بن عبد 
 العءيء قال: حدثنا نبو نعيم قال: حدثنا مبارك عن إبراهيم بن إمساعيل.

وحذيفة نن العبد إذا تءوج بإذن مواليه نو مواله فالطالق بيد  -عليه السالم-عن علي 
 العبد.

قال: ونخربنا ابن بالل قال: حدثنا حممد بن عبد العءيء قال: حدثنا عباد قال: حدثنا ابن 



 فضيل عن عبيدة عن إبراهيم والشعيب.
على النهرين قال: بعثت إليه بثالث  -عليه السالم-عن شراحيل بن مرة وكان عامال( لعلي 

ة؟ فقالت: يل زوج، إلحداهن: نفارغة ننت نم مشغول -عليه السالم-نسوة، فقال علي 
فأرسل فاشرتى بضعها من زوجها خبمسمائة، يعين هلقها على ذلك، قال إبراهيم فكان 

 يف ذلك. -عليه السالم-علقمة يفيت بقول علي

 هالق الصيب واملعتوه واجملنون
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

بن إسحاق قال: حدثنا علي بن  نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء
حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم عن 

 إبراهيم بن الءبرقان عن نيب خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.
قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم :  -عليه السالم-عن علي بن نيب هالب 

عن ثالثة: عن النائم حىت يستيقظ، وعن اجملنون حىت يفيق، وعن الصيب حىت  ))رفع القلم
 يبلغ((.

هبذا اإلسناد ننه قال: )إذا بلغ الغالم إثنيت عشرة  -عليه السالم-وروينا عن نمري املؤمنني 
 سنة جرى عليه وله فيما بينه وبني اهلل وإذا هلعت العانة وجبت عليه احلدود(.

 هالق السكران
 و احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:قال نب

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي بن 
حممد النخعي قال: حدثنا احملاريب، قال: حدثنا نصر بن مءاحم عن إبراهيم بن الءبرقان عن 

 نيب خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.
 قال: )هالق السكران جائء(. -عليه السالم-نيب هالب عن علي بن 

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن منصور 
 قال: حدثنا حممد بن راشد عن إمساعيل بن نبان عن غياث عن جعفر عن نبيه.

 قال: )هالق السكران جائء(. -عليه السالم-عن علي 



 ملكرههالق ا
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

قال: نخربنا نبو نمحد األمناهي قال: حدثنا إسحاق  -رمحه اهلل-نخربنا السيد نبو العباس
 بن إبراهيم الصنعاين عن عبد الرزاق عن محاد بن سلمة عن محيد الطويل.

 )ننه كان ال يرى هالق املكره شيئا((. -عليه السالم-عن علي 
لسيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا علي بن احلسني الظاهري قال: حدثنا حممد نخربنا ا

 بن عبد العءيء، قال: حدثنا احلسن بن احلسني العرين.
عن إمساعيل بن كيسان قال: كنت عند إبراهيم بن عبد اهلل صلوات اهلل عليه فجاء قوم 

إبراهيم: ال حنث عليكم لي  عليهم سالح وقوم استحلفوا بالطالق والعتاق، فقال 
 نمسكوا نساءكم.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا علي بن احلسني قال: حدثنا حممد بن عبد 
 العءيء، قال: حدثنا حيىي بن احلسن عن نيب عبد الرمحن املسعودي.

خفت  عن سليمان بن دينار قال: نتيت إبراهيم بن عبد اهلل فقال: نين درعك؟ فقلت: إين
من اميان هؤالء، فقال: واهلل ما عليك من امياهنم، نما علمت نن الوفاء هلم غدٌر باهلل، 

 والغدرهبم وفاء هلل العظيم.
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل، قال: نخربنا نبن نيب حامت، قال: نخربنا نمحد بن 

حازم عن سليمان يعين  عبد الرمحن بن وهب، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا جرير بن
 األعمش عن نيب ظبيان.

عن عبد اهلل بن عباس قال: مر علي بن نيب هالب مبجنونة بين فالن قد زنت فأمر عمر 
وقال لعمر: نمرت برجم هذه؟ قال: نعم، قال: نو ما  -عليه السالم-برمجها فردها علي 

عن ثالثة: عن اجملنون تذكر نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))رفع القلم 
املغلوب على نمره، وعن النائم حىت يستيقظ، وعن الصيب حىت حيتلم((، قال: صدقت 

 فخلى عنها.
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا نبو زيد العلوي، قال: حدثنا حممد بن 
 آبائه.منصور،قال حدثنا نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد بن علي عن 



قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))نعطيت  -عليه السالم-عن علي 
ثالثا(: رمحة من ريب، وتوسعة ألميت يف املكره حىت يرضى، ويف اخلطأ حىت يعمد، ويف 

 النسيان حىت يذكر((.
بن رباح  ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا نبن نيب حامت، قال: حدثنا عبيد

االيلي، قال: نخربين خالد بن حيىي بن صفوان الكويف قال: حدثين نبو عقيل حيىي بن 
 املتوكل عن عبد اهلل بن عمر بن حفص عن نافع.

عن ابن عمر نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))جتازو اهلل يل يف نميت عن 
 يه((.ثالث خصال: عما نخطت، وعما نسيت، وعما استكرهت عل

وروى الطحاوي قال: حدثنا يون  قال: نخربنا ابن وهب نن مالكا( حدثه عن حيىي بن 
 سعيد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي.

: ))إمنا  عن علقمة بن وقاص الليثي ننه مسع عمر بن اخلطاب يقول: قال رسول اهلل (
 ورسوله فهجرته إىل اهلل األعمال بالنيات وإمنا المرء ما نوى؛ فمن كانت هجرته إىل اهلل

وإىل رسوله، ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها نو امرنة يتءوجها فهجرته إىل ما هاجر 
 إليه((.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا ابن نيب حامت قال: حدثنا نيب، قال: حدثنا 
 -ِ( -الدرداء عن النيب مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا نبو بكر اهلذيل عن شهر عن نم 

 قال: ))إن اهلل جتازو ألميت عن ثالث: عن اخلطاء، والنسيان، واالستكراه((.
قال نبو بكر: فذكرت ذلك للحسن، فقال: نجل، نما تقرن بذلك قرآنا( }رَب ََّنا اَل تُ َؤاِخْذنَا 

 [.216ِإْن َنِسيَنا نَْو َنْخطَْأنَا {]البقرة:
اهلل، قال: نخربنا حممد بن سروشان قال: حدثنا نبو حامت نخربنا السيد نبو العباس رمحه 

 قال: حدثنا حيىي بن املغرية، قال: حدثنا عطاف بن خالد، قال: حدثنا حممد بن عبيد.
عن عطاء بن نيب رباح، قال: مسعت عائشة تقول: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

 وسلم يقول: ))ال هالق وال عتاق يف إغالق((.
ا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن جعفر احملاسين قال: )حدثنا( ونخربن

حممد بن علي بن حمبوب، قال: حدثنا حممد بن احلسني بن نيب اخلطاب، قال: حدثنا 



 عيسى بن عبد اهلل العلوي عن نبيه.
عن جده نن امرنة دخلت على زوجها بالسيف وهو يف املغتسل فقالت: هلقين وإال 

 -عليه السالم-بتك بالسيف، فقال: نعم ننت هالق ثالثا( البتة، فأتى الرجل عليا( ضر 
 فأخربه فقال: )نشدد يدك هبا ونحسن ندهبا(.

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد األمناهي قال: حدثنا إسحاق 
 طويل عن احلسن.الصنعاين عن عبد الءراق عن محادبن سلمة قال: نخربين محيد ال

 ننه كان ال يرى هالق املكرة شيئا(. -عليه السالم-عن علي 
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا نبو زيد العلوي، قال: حدثنا حممد بن 

 منصور قال: حدثنا نبو هشام الرفاعي عن حيىي بن ميان عن هشام.
له وسلم : ))إن اهلل جتازو ألميت عن عن احلسن قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآ

 خطائها ونسياهنا وما استكرهت عليه وما حدثت به ننفسها مما  م يعلنه((.

 يف نفقة املتوىف عنها زوجها، ومىت تعتد؟
 هل مع العلم باملوت نو عند نن يأتيها اخلرب
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
نخربنا علي بن حممد الروياين، قال: حدثنا احلسني  نخربنا السيد نبو العباس احلسين قال:

)بن علي( بن احلسن قال: حدثنا زيد بن احلسني عن ابن نيب نوي  عن ابن ضمرية عن 
 نبيه عن جده.
 ننه كان يقول: )نفقة احلامل املتوىف عنها زوجها من مجلة املال(. -عليه السالم-عن علي 

ل: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قا
 منصور، قال: حدثنا نبو هشام عن ابن فضيل عن نشعث عن الشعيب.

 وعبد اهلل بن عباس وشريح قالوا: )نفقتها من مجيع املال(. -عليه السالم-عن علي 
ن عبد نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا حممد بن بالل، قال: حدثنا حممد ب

العءيء قال: حدثنا نمحد بن يون  قال: حدثنا احلسن بن صاحل عن نشعث عن احلكم، 
 ، وعن نشعث عن الشعيب.-عليه السالم-عن علي 



 عن ابن مسعود يف احلامل املتوىف عنها زوجها قاال: )ينفق عليها من مجيع املال(.
راهيم بن إسحاق قال: حدثنا ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا حممد بن إب
 إسحاق الصنعاين عن عبد الرزاق عن الثوري، عن نشعت.

وابن مسعود كان يقوالن: )يف املتوىف عنها زوجها  -عليه السالم-عن الشعيب: نن عليا( 
احلامل النفقة من مجيع املال(، وكان ابن عمر يقول: نفقتها حامال( كانت نو حائال( فيما 

  م عن ابن عمر للمتوىف عنها زوجها النفقة من ماله.ترك زوجها، وروى سا
 وروى الرمادي قال: حدثنا الفريايب قال: حدثنا سفيان عن نشعث عن الشعيب.

وعبد اهلل قاال: )احلامل إذا توىف عنها زوجها نفقتها من مجيع  -عليه السالم-عن علي 
 املال(.

سعيد الثقفي قال: حدثنا حممد بن نخربنا السيد نبو العباس احلسين قال:نخربنا نمحد بن 
 حيىي الذهلي قال: حدثنا نبو صاحل عن معاوية بن صاحل عن ابن نيب هلحة.

عن ابن عباس يف قوله: }َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن نَْزَواج(ا َوِصيَّة( أِلَْزَواِجِهْم 
دت سنة يف بيته ينفق عليها من [، قال: كان الرجل إذا مات وترك امرنة اعت240(]البقرة:

ٍر ماله حىت ننءل اهلل: }َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن نَْزَواج(ا يَ تَ َربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ نَْربَ َعَة َنْشهُ 
 [.224َوَعْشر(ا{]البقرة:

إسحاق نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد الفرايضي قال: حدثنا 
 الصنعاين عن عبد الرزاق عن الثوري عن نشعث عن الشعيب.

)يف اليت هلقت نو مات عنها زوجها و م تعلم قال: تعتد من يوم  -عليه السالم-عن علي 
 يأتيها..اخلرب(.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا نبو نمحد، قال: حدثنا إسحاق عن عبد 
 عن احلسن قال: )تعتد من يوم يأتيها اخلرب وهلا النفقة(. الرزاق عن معمر عن نيوب
 قال معمر وقاله قتادة.

وهبذا اإلسناد عن عبد الرزاق عن الثوري قال: قال محاد ومنصور عن إبراهيم )هو هلا مبا 
 حبست نفسها عليه، يعين النفقة من مال زوجها إذا مات(.

نا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور، ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخرب 



 قال: حدثنا حممد بن إمساعيل عن وكيع عن إسرائيل عن احلارث.
 قال: )تعتد من يوم يأتيها اخلرب(. -عليه السالم-عن علي 

 فيمن هلق ثالثا( معا( 
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نا نمحد بن سعيد الثقفي، قال: حدثنا نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل، قال: نخرب 
نمحد بن علي بن عمران ازجرجاين، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال السيد نبو العباس رمحه 

 اهلل.
ونخربنا ابن نيب حامت، قال: حدثنا احلسني بن نيب الربيع، قال: حدثنا عبد الءراق، واللفظ 

 البن سعيد، قال: حدثنا معمر عن ابن هاووس عن نبيه.
عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: كان الطالق على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم ونيب بكر وسنني من خالفة عمر الثالث واحدة، فقال عمر: إين نرى الناس قد 

 استعجلوا يف نمر كانت هلم فيه نناة فلو نمضيناه عليهم فأمضاه.
نا نمحد بن سعيد الثقفي، قال: حدثنا حممد نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخرب 

بن حيىي الذهلي، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: حدثنا الءبري 
 بن سعد، قال: حدثين عبد اهلل بن علي بن ركانة عن نبيه.

عن جده ننه هلق امرنته البتة على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فسأل رسول 
  ( عن ذلك فقال له النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ما نردت بذلك((.اهلل

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن علي بن شروسان قال: حدثنا 
احلسني بن علي بن الربيع، قال: نخربين بن متيم بن املنتصر قال: ثين حممد بن يءيد عن 

 جويرب.
[، قال: يعين تطليقتني بينهما 220}الطَّاَلُق َمرَّتَاِن {]البقرة: عن الضحاك يف قوله:

 رجعة.
 وروى عبد الرزاق عن بن جريج قال: نخربين بعض بين رافع عن عكرمة.



عن ابن عباس قال: هلق رجل على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم امرنته ثالثا(: 
 فأمره النيب عليه السالم نن يراجعها.

 اخللع
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل، قال: نخربنا علي بن حممد الروياين، قال: حدثنا 
احلسني بن علي بن احلسن قال: حدثنا زيد بن احلسني عن بن نيب نوي  عن ابن ضمرية 

 عن نبيه عن جده.
رنة والرجل، تكون املرنة ناشءة نو يكون ننه قضى يف نشوز امل -عليه السالم-عن علي 

الرجل ناشءا( فأما نشوز املرنة فهو البغض تبغض زوجها وتقول: ال نريدك وال نستقر عندك؛ 
فإذا فعلت ذلك فعلى الرجل نن يعظها ويهجرها ويضرهبا ذلك من نمر اهلل فإن شاء الرجل 

 نن يسمكها على نن يعظهاويهجرها ويضرهبا فعل.
ليه نن حيسن إليها ويأيت باملعروف وإن نبت إال النشوز والبغض فما نخذ فإن فاءت فع

 منها من فدية فإن ذلك حيل له.
 قال نبو احلسن: يعين إذا جتاوز ما نخذت منه.

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن حممد الروياين، قال: حدثنا 
ثنا زيد بن احلسني عن ابن نيب نوي  عن ابن ضمرية احلسني بن علي بن احلسن، قال: حد

 عن نبيه عن جده.
: ننه قضى نن اخللع جائء إذا وضعه الرجل على موضعه إذا قالت -عليه السالم-عن علي 

املرنة نين نخاف نن ال نقيم حدود اهلل فيك جاز هلا ما تراضيا عليه وال يكون ذلك إال عند 
 سلطان.

 ه اهلل:قال السيد نبو العباس رمح

يف قوله تعاىل: }َوِإِن اْمَرنٌَة َخاَفْت ِمْن بَ ْعِلَها  -عليه السالم-فأما ما روي عن نمري املؤمنني 
[ اآلية هو الرجل الذي عنده املرنة فتنبوا عيناه عنها لدمامتها نو 321ُنُشوز(ا ...{]النساء:

ال حرج، فإيضاح فقرها نو سوء خلقها؛ فإن وهبت له من نيامها نو وضعت من مهرها ف



؛ ألنه غري قصد إىل  -عليه السالم-نن هذا النشوز خالف ما ذكره حيىي بن احلسني 
مضارهتا، وال حتيل للذهاب مبهرها وإمنا فعلته حتببا( إليه كمافعلت سودة بنت زمعة فيما 

حني نراد النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ما نبيح له  -عليه السالم-ذكرحيىي بن احلسني 
 من هالقها فوهبت يومها لعائشة ليمسكها واستمالت به إىل إمساكها.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا نبو زيد العلوي، قال: حدثنا جعفر بن عبد 
عليه -اهلل احملمدي عن كثري بن عياش عن نيب ازجارود زياد بن املنذر عن نيب جعفر الباقر 

[، فنهى 220حيَِلُّ َلُكْم َنْن تَْأُخُذوا ممَّا آتَ ْيُتُموُهنَّ َشْيئ(ا {]البقرة:يف قوله: }َوالَ  -السالم
[، 220اهلل نن يأخذ مما ساق إىل املرنة شيئا( }ِإالَّ َنْن خَيَافَا َنالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه {]البقرة:

مه فإذا خيف إال نن تكون ناشءة ونشوزها إن ال تقرب فراشه وال تطيع نمره وال ترب قس
ذلك منها فال جناح عليهما نن تفتدي مبا نعطاها وإن كان النشوز من قبله؛ فال حيل له 
نن يأخذ منها شيئا( مما نعطاها تفتدي منه. نءلت يف مجيلة بنت عبد اهلل بن نيب سلول 
املنافق كانت مرنة ثابت بن قي  بن مشاس ضرهبا ثالث مرار وكسر يدها يف الرابعة فأتت 

اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فسأله فقال: هي نحب الناس إيلَّ، وقالت هي: ال  رسول
 حاجة يل فيه.

[، 220وروينا عن نيب صاحل عن ابن عباس }ِإالَّ َنْن خَيَافَا َنالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه {]البقرة:
يُِقيَما ني يف ما فرض لكل واحد منهما على صاحبه }فإن خفتم{ معىن علمتم }َنالَّ 

ُحُدوَد اللَِّه{، وغريه يقول هو هذا اخلوف الذي هو اإلشفاق يقول: إن نشفقتم على ما 
[، قال على الءوج ني ال إمث؛ إلنه 220ترون من ظاهر احلال }َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما{]البقرة:

جناح  إن  م خيف ذلك و م ينب من قبلها نشوزا( مث إذا  م تكن نفسها هيبة مبا يأخذ، وال
نيضا( على املرنة ألنه لو نعطته ما اليسعه األخذ كانت آمثة }تِْلَك ُحُدوُد 

 [.220[، ني ما حده ومنع جتازوه }َفاَل تَ ْعَتُدوَها{]البقرة:220اللَِّه{]البقرة:
[، قال: جتاوزها، 220قال ابن عباس: ال جتاوزوها }َوَمْن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد اللَِّه{]البقرة:

 [، قال: ألنفسهم مبعصيتهم.220َك ُهُم الظَّاِلُموَن{]البقرة:}فَُأْولَئِ 
 قال السيد نبو العباس رمحه اهلل: إن ابتدنته بإعطاء الءيادة فهو تربع منها.



وهو معنا ما نخربنا به علي بن حممد الروياين قال: حدثنا احلسني بن علي بن احلسن، 
 ن ضمرية عن نبيه عن جده.قال: حدثنا زيد بن احلسني عن ابن نيب نوي  عن اب

ننه كان يقول: )ما نورت به املختلعة من قليل نو كثري نقل من  -عليه السالم-عن علي 
 الصداق نو نكثر فال بأس به(.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نعيم عبدامللك بن حممد بن عدي قال: 
 دثنا حجاج يعين بن حممد األعور.حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم املصيصي قال: ح

عن ابن جريج، حدثين نبو الءبري نن ثابت بن قي  بينما كانت عنده ابنة عبد اهلل بن ايب 
سلول وكان صداقها حديقة، قال النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))نتردين حديقته اليت 

لم : ))نما الءيادة فال، نعطاك((؟، قالت: نعم وزيادة، فقال النيّب صلى اهلل عليه وآله وس
ولكن حديقته((، فأخذ ماله وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قي  قال: قد قبلت 

.  قضاء رسول اهلل (
 مسعه نبو الءبري من غري واحد.

 ورواه نزهر بن مجيل قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد عن عكرمة.
قي  بن مشاس إىل النيب ( فقالت: يا رسول اهلل عن ابن عباس قال: جاءت امرنة ثابت بن 

ما نعيب عليه يف خلق وال دين ولكين نكره الكفر يف اإلسالم، فقال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم : ))نتردين عليه حديقته قالت: نعم، قال: يا ثابت إقبل احلديقة وهلقها 

 تطليقة((.
نخربنا حممد بن علي بن سروشان قال: حدثنا نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: 

احلسني بن علي بن الربيع، قال: حدثنا وهب بن مروان، قال: حدثنا عبد األعلى بن عبد 
 األعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة.

عن ابن عباس نن مجيلة بنت سلول نتت نيب اهلل ( فقالت: واهلل ما نعيب على ثابت بن 
كره الكفر يف اإلسالم النهيقه بغضا(، فقال هلا عليه السالم: قي  يف دين وال خلق ولكن ن

 ))تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم((.
 فأمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نن يأخذ منها حديقته وال يءداد.



نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
 دثنا حممد بن عبيد عن ابن املبارك عن ابن جريج.منصور قال: ح

عن عطاء قال: نتت النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم امرنة فقالت نين نبغض فالنا( ونحب 
فرقته يعين زوجها فقال النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))تردين عليه حديقته فقالت: نعم 

بل منها رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ونزيده، فقال: نما الءيادة من مالك فال((، فق
 فبلغ ذلك زوجها فأجازه(.
، قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور -رمحه اهلل-ونخربنا السيد نبو العباس

قال: حدثنا حممد بن عبيد عن عبد الرحيم بن سليمان قال: نخربين ابن نيب عروبة عن 
 نيوب السختياين.
نة نتت النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم يف زوجها فقالت: واهلل ما نعْيب عن عكرمة نن امر 

عليه يف دين وال خلق ولكين نكره الكفر يف اإلسالم، فقال: ))تردين عليه حديقته((، 
 قالت: نعم، ففرق بينهما.

 ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور قال:
 حدثنا نبو كريب عن حفص بن غياث قال: حدثنا ابن جريج.

عن عطاء ونيب الءبري نن امرنة نتت النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم تشكو زوجها قال: 
 ))تردين عليه حديقته وما نخذت منه((، قالت: نعم ونزيده، قال: ))نما الءيادة فال((.

نا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور قال: ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخرب 
 حدثنا حممد بن عبيد عن نيب مالك عن حجاج عن عمرو بن شعيب.

عن نبيه عن جده نن حبيبة بنت سهل كانت حتت ثابت بن قي  بن مشاس وكان دميما( 
فقالت: يا رسول اهلل لوال خمافة اهلل لبصقت يف وجهه حني يدخل علي، قال: ))فرتدين 

حديقته اليت نعطاك((؟ قالت: نعم، فردت عليه حديقته وفرق رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 عليه وآله وسلم بينهما.

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور قال: 
 ي.حدثنا حممد بن إمساعيل عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد اهلل بن جني احلضرم



قال: )يطيب للرجل اخللع إذا قالت واهلل ال نبر لك قسما( وال  -عليه السالم-عن علي 
 نهيع لك نمرا(، وال نغتسل لك من جنابة وال نكرم لك نفسا((.

 يف نن اخللع تطليقة باينة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

ال: حدثنا حممد بن منصور قال: نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد ق
حدثنا حممد بن مجيل عن مصبح بن اهللقام عن إسحاق بن الفضل عن عبيد اهلل بن حممد 

 بن عمر بن علي عن نبيه عن جده.
قال: )إذا نقبل الرجل من امرنته فدية فهي تطليقة واحدة وهي  -عليه السالم-عن علي 

مما نتيتموهن شيئا( إال نن خيافا نال يقيما نملك بنفسها فإن رجعت فالحيل لكم نن تأخذوا 
حدود اهلل وذلك نن تقول املرنة لءوجها: ال نقيم لك حدود اهلل، نو تقول: ال نكرم لك 
نفسا( وال نهيع لك نمرا( وال نبر لك قسما( وال نغتسل لك من جنابة نو تقول ال نغتسل 

 لفدية(.لك من حيضة وال نتوضا( للصالة فإذا فعلت ذلك فقد حل لك ا
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا علي بن حممد الروياين، قال: حدثنا احلسني 
بن علي بن احلسن، قال: حدثنا زيد بن احلسني عن ابن نيب نوي  عن ابن ضمرية عن نبيه 

 عن جده.
 ننه كان يقول: )اخللع تطليقة باينة وعدهتا ثالث حيض(. -عليه السالم-عن علي 

 ن  م جيد ما ينفق على امرنته هل يفرق بينهما نم ال؟فيم
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل، قال: نخربنا علي بن حممد الروياين، قال: حدثنا 
احلسني بن علي بن احلسن، قال: حدثنا زيد بن احلسني عن ابن نيب نوي  عن ابن ضمرية 

 بيه عن جده.عن ن
عن علي عليه السالم فيمن  م جيد ما ينفق على امرنته ننه يستأنا به فإن جاء بشيء قليل، 
نو كثري وإال فرق بني وهيها ومدانتها، وللحاكم االستدانة عليه إن رنى، ونن نيسر بعد 

 اإلعسار نخذ مبا مضى من نفقة مثله يف إعساره.



 ا مات وهي يف العدة؟يف من هلق يف الصحة مث مات هل ترثه إذ
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

واألصل فيه.. ما روينا عن علي عليه السالم يف امرنة حبان بن منقذ هلقها يف صحته 
وهي ترضع فمكثت سنة ال حتيض حىت مرض حبان فاستفىت عثمان عليا( عليه السالم فيه 

ا ليست من القواعد الالئي يئسن من فأفتاه )بأهنا ترثه إن مات، ويرثها إن ماتت؛ فإهن
 احمليض وال من األبكار الالئي  م يبلغن احمليض(.

 وكذلك عن زيد بن ثابت) (.

 فيمن قال المرنته اعتدي
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عيسى بن حممد العلوي قال: حدثنا حممد 
قال: حدثنا حممد بن مجيل عن مصبح بن اهللقام عن إسحاق بن الفضل عن  بن منصور

 عبيد اهلل بن حممد بن عمر بن علي بن نيب هالب عن نبيه عن جده.
عن علي عليه السالم قال: )إذا قال الرجل المرنته: اعتدي فهي تطليقة واحدة وهو نملك 

 برجعتها(.

 الطالقفيمن حلف بالطالق مث حنث ناسيا( ننه يلءمه 
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن احلسني قال: حدثنا نيب 
 قال:حدثنا زيد بن احلسني عن ابن نيب نوي  عن ابن ضمرية عن نبيه عن جده.

 لطالق(.عن علي عليه السالم قال: )من حلف بالطالق، مث حنث ناسيا( لءمه ا

 فيمن يظاهر من نربع نسوة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال:حدثنا علي بن 
حممد النخعي قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم بن 

 الءبرقان.



سألت زيدا( عليه السالم عن الرجل يظاهر من نربع نسوة، قال: نربع   عن نيب خالد قال:
 كفارات يف كلمة قال ذلك نو يف نربع كلمات.

 فيمن تءوج صغرية  م حتض فدخل هبا مث هلقها قبل نن حتيض مبا تعتد به
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

اق بن إبراهيم احلديدي قال: حدثنا ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا إسح
ابن زياد، قال: حدثنا ابن داهر، قال: حدثنا ابن اليمان عن نيب خالد عن زيد بن علي 

 عن نبيه عن جده.
عن علي عليه السالم نن رجال( تءوج جارية  م حتض فدخل هبا فطلقها واحدة قبل نن 

شهور ثالثة نشهر، فإن هي حتيض، قال تعتد بالشهور وهو نملك برجعتها ما  م تنقص ال
حاضت قبل نن تنقضي الشهور يف يومني نو ثالثة اعتدت باحليض، فإن انقضت الشهور 
و م حتض فهي نملك بنفسها لي  له عليها رجعة، وهو رجل من اخلطاب، وإن هو تءوجها  

 كانت على واحدة وثنتني باقيتني.

 يف نن عدة األمة كعدة احلرة
 ل رمحه اهلل:قال نبو احلسن علي بن بال

ملا رواه احلسني بن علي اآلملي قال: حدثنا نبو بكر بن نيب شيبة، قال: حدثنا الفضل بن 
دكني قال: حدثنا شيبان.. ورواه نيضا( بندار بن بشار قال:حدثنا حيىي القطان قال: حدثنا 

رنيت علي بن املبارك مجيعا( عن ابن نيب كثري عن احلسن موىل بين نوفل قال: )كنت ننا وام
مملوكني فطلقتها تطليقتني، مث اعتقنا بعد ذلك فأردت مراجعتها )فسألت ابن عباس( 

فقال: إن راجعتها فهي عندك على واحدة ومضت اثنتان، قضى بذلك رسول اهلل صلى 
 اهلل عليه وآله وسلم .

ونما حديث سعدان بن نصر قال: حدثنا عمر بن شبيب عن عبد اهلل بن عيسى عن 
 عطية العويف.

عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))هالق األمة اثنتان وعدهتا 
 حيضتان((.



 فقد عارضه )الطالق بالرجال والعدة بالنساء(.
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا احلسني بن علي بن الربيع قال: 

قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء قال:  حدثنا احلسني بن علي بن حممد الطنافسي،
 حدثنا ابن ثور عن معمر عن حيىي بن نيب كثري عن عمر بن مغيث.

عن احلسن موىل بين نوفل سئل ابن عباس عن عبد هلق تطليقتني، مث عتقا نينكحها؟ قال: 
 نعم، قال: عمن؟ قال نفىت بذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم .

لتأويل فيما نخربنا بن نيب حامت قال: حدثنا نبو بدر عباد بن الوليد العنءي ونظري هذا من ا
قال:مسعت نبا عتاب يقول: حدثنا سعيد بن نيب عروبة حدثين كثري بن سفيان عن عطاء 

 ابن نيب رباح عن ابن عباس.

 .عن نسامة بن زيد نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))إمنا الرًّبِا يف النظرة((
ونخربناه نيضا( قال: حدثنا حممد بن محاد الظهراين، قال: حدثنا احلارث بن مسلم املقري 

 عن سفيان عن حبيب بن نيب ثابت عن ذكوان.
عن نيب سعيد ننه قال البن عباس: صحبت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ما م 

صحبة لرسول اهلل صلى اهلل نصحبه، وقرنت القرآن ما  م نقرنه، فقال ابن عباس: ننتم نقدم 
عليه وآله وسلم مين وما قرنت إال حنو مما تقرءون، قال: فما هذا الذي تفيت يف الصرف، 
قال: نخربين نسامة بن زيد نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))ال ربا إال يف 

ازجنسني نو على الدين((. فكان هذا حمموال( لثبوت الربا يدا( بيد يف ازجن  الواحد على 
 شيئني من جن  خارجني عن الكيل والوزن، فكذلك خرب اخلصوم يف العدة.

قال ونخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن حممد النحوي، قال: 
، قال: حدثنا عمرو بن علي قال: -يعين نبا عبد الرمحن النسوي-حدثنا نمحد بن شعيب 
 ، قال:حدثنا علي بن املبارك قال: حدثين حيىي بن نيب كثري.مسعت حيىي بن سعيد

عن عمرو بن معتب نن نبا حسن موىل بين نوفل نخربه قال: )كنت ننا وامرنيت مملوكني 
فطلقتها تطليقتني واعتقنا. فسألت ابن عباس. فقال: إن راجعتها كانت عندك على واحدة 

 .قضى بذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم (



 يف نن األم نحق بولدها ما  م تنكح
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

قال السيد نبو العباس رمحه اهلل، مث السنة خمصصة لألم نتت امرنة إىل رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله، فقالت: يا رسول اهلل ابين هذا كان بطين له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له 

ينءعه مين، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ننت نحق  سقاء، وزعم نبوه نن
 به ما  م تنكحي((.

 يف الرجل يطلق نمته ثالثا( هل له الوهئ هلا بعد االسترباء؟
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

وكما روي عن نمري املؤمنني صلوات اهلل عليه )حىت حتل له من حيث حرمت عليه( يريد 
 وج كما حرمت على الءوج.بالء 

 باب القول يف اللعان
 قال نبو احلسن علي بن بال ل رمحه اهلل.

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا احلسني 
بن القسم القالنسي الكويف، قال: حدثنا نمحد بن حممد بن جعفر العلوي قال: حدثين 

سن عن خاله نيب هاشم احملمدي قال: حدثين نبوك احلسن بن علي بن عمي علي بن احل
 عمر بن علي بن احلسني عن نبيه عن جده.

عن نبيه علي بن احلسني عليه السالم قال: )ملا نءلت.. }َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت مُثَّ  َمْ 
[، قام 4ْلَدة( َواَل تَ ْقبَ ُلوا هَلُْم َشَهاَدة( نََبد(ا{]النور:يَْأتُوا بَِأْربَ َعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم مَثَاِننَي جَ 

عاصم بن عدي فقال: يا رسول اهلل إن رنى رجل منا على بطن امرنته رجال(؟ وقال بلسانه 
إين وجدت مع امرنيت رجال(؛ فإن  م يأت بأربعة شهداء جلد مثانني جلدة و م تقبل له 

ذا من بني الناس، فأتى رجال( من قومه من بين شهادة نبدا(. فابتلى عاصم بن عدي هب
، إين رنيت شريك بن -يعين هالل-عجالن يقال له عومير نو هالل بن نمية، فقال: 

سحما مع امرنيت فالنة وإهنا اآلن حلبلى ما قربتها منذ نربعة نشهر، فقال عاصم: يا رسول 
ال هالل، فقال رسول اهلل صلى اهلل ابتليت ننا بسؤايل إياك من بني الناس، ونخربه بالذي ق



اهلل عليه وآله وسلم هلالل: ))اتق اهلل، امرنتك وابنة عمك فال تقل إال حقا((( فقال هالل: 
نحلف باهلل الذي ننءل عليك الكتاب لقد رنيته معها، وإهنا حلبلى، وما قربتها من نربعة 

نهو كما قال ما يقول نشهر، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم للمرنة: ))وحيك 
 زوجك(( قالت: نحلف باهلل إنه لكاذب ما رنى مين

شيئا( يكرهه، ولكنه غريان، وشريك ابن عمي مبيته ومقيله عندي فلم ينهاين عنه و م خيرجه 
من بييت، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم لشريك: ))وحيك ما يقول هالل((، 

رنى شيئا(، فأنءل فيهم }َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن نَْزَواَجُهْم و مَْ َيُكْن قال: نحلف باهلل إنه لكاذب وما 
َها ِإْن َكاَن ِمَن الصَّاِدِقنَي  هَلُْم ُشَهَداُء ِإالَّ نَنُفُسُهْم ...{ إىل قوله:}َننَّ َغَضَب اللَِّه َعَلي ْ

نقبل الرجل [، فالعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بينهما، فلما فرغا 0{]النور: 
فقال: يا رسول اهلل كذبت عليها، إن نمسكتها فهي هالق البتة، فمضت السنة يف فرقة 

 بينهما إذا تالعنا.
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل، قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
بن دنيار  منصور قال: حدثنا عثمان بن نيب شيبه قال: حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو

 عن سعيد بن جبري.
عن ابن عمر قال: فرق رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بني املتالعنني، وقال: 

))حسابكما على اهلل، نحدكما كاذب، ال سبيل لك عليها((، قال: يا رسول اهلل مايل، 
قال: ))ال مال لك إن كنت صدقت عليها فهو مبا استحللت من فرجها، وإن كنت  

 يها فذاك نبعد لك منه((.كذبت عل
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا احلديدي إسحاق بن إبراهيم قال: 
حدثنا نمحد بن ثابت قال: حدثنا علي بن اهليثم عن نسباط بن حممد عن عبد امللك بن 

 نيب سليمان.

رسول اهلل نرنيت عن ابن عمر قال: إن نول من سأل عن هذا رجل ومسى رجال، فقال يا 
لو نن رجال( وجد مع امرنته رجال(، كيف كان يصنع؟ إن سكت سكت على نمر عظيم، 
وإن تكلم مبثل ذلك، فلم جيبه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بشيء، مث إنه قعد، 



فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، قال: فسكت عنه النيّب صلى اهلل عليه وآله 
اهلل فيه آي من القرآن، فدعاه فتالهن عليه ووعظه وذكره ونخربه نن عذاب  وسلم وننءل

الدنيا نهون من عذاب اآلخرة، فقال: والذي بعثك باحلق نبيا( ما كذبته، مث دعا املرنة، 
فوعظها وذكرها ونخربها نن عذاب الدنيا نهون من عذاب اآلخرة، فقالت: والذي بعثك 

بدن بالرجل فشهد نربع شهادات باهلل إنه ملن الصادقني، باحلق نبيا( إنه لكاذب، قال: ف
واخلامسة نن لعنة اهلل عليه إن كان من الكاذبني، مث دعا املرنة فشهدت نربع شهادات باهلل 

 إنه ملن الكاذبني، واخلامسة نن غضب اهلل عليها إن كان من الصادقني.
ن نيب الربيع قال: حدثنا علي بن نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا احلسني ب

حممد الطنافسي قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء قال: حدثنا حممد بن حرب احلمصي 
قال: حدثنا عمر بن روبة عن عبد الواحد بن عبد اهلل النصري عن واثلة بن األسقع قال: 

تيقها، ولقيطها، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))املرنة حترز ثالث مواريث ع
 وولدها الذي العنت عليه((.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي بن 
حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: 

 عن نبيه عن جده. حدثنا إبراهيم بن الءبرقان عن نيب خالد عن زيد بن علي
عن علي بن نيب هالب عليه السالم يف الرجل تأيت امرنته بولد فينفيه، قال: يالعن اإلمام 
بينهما يبدن الرجل فيشهد نربع شهادات باهلل إنه ملن الصادقني واخلامسة نن لعنة اهلل إن  

امسة نن كان من الكاذبني، مث تشهد املرنة نربع شهادات باهلل إنه ملن الكاذبني، واخل
غضب اهلل عليها إن كان من الصادقني، فإذا فعل ذلك فرق اإلمام بينهما فلم جيتمعا نبدا(، 

 ونحلق الولد بأمه، فجعل نمه عصبته وجعل عقله على قوم نمه.
قال القسم عليه السالم يف مسائل علي بن جهشيار ويذكر نهنا ملا نءلت:}َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن 

 [.4 َمْ يَْأتُوا بَِأْربَ َعِة ُشَهَداَء {]النور: اْلُمْحَصَناِت مُثَّ 

قال سعد بن عبادة وهو سيد األنصار فقال يا رسول اهلل: إين لو قد وجدت لكاعا( قد 
: ))يا معشر األنصار نال  تفخذها فواهلل ال آيت هبم حىت يقضي حاجته منها، فقال (



يور ما تءوج قط إال بكرا( وما تسمعون ما يقول سيدكم((، قالوا يا رسول اهلل: إنه رجل غ
هلق مرنة وما اجرتاء منا رجل نن يتءوجها من غريته، فما لبث إال يسريا حىت جاء هالل 
بن نمية وكان قدم من نرضه عشاء( فوجد عند نهله رجال( فرنى بعينه ومسع بأذنه فلم يهجه 

ونءلت آية اللعان،  حىت غدا على رسول اهلل ( )فأخربه( بذلك، فكره عليه السالم ما جاء به
: ))إن اهلل يعلم نن نحدكما كاذب، فهل منكما تائب(( فأبيا فتالعنا، فلما بلغ  فقال (
الءوج اخلامسة قبل نن يقوهلا، قال: ))قفوها، وحيك يا خولة إهنا موجبة إن كنت نذنبت 
ذنبا( يف الدنيا فإن رمجا( باحلجارة نهون عليك من غضب اهلل يف اآلخرة، وإن غضبه 

عذابه((، قالت يا رسول اهلل: كذب علّي، ومضت على اللعان، مث فرق رسول اهلل صلى 
 اهلل عليه وآله وسلم بينهما.

 ويف رواية غري القاسم فكان نول لعان يف اإلسالم.
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن علي بن سروشان قال: 

ربيع قال: حدثنا نبو بكر بن نيب شيبة قال: حدثنا يءيد بن حدثنا احلسني بن علي بن ال
 هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة.

عن ابن عباس )نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قضى نن ال يُدعى ولدمها ألب، 
وال تُرمى هي وال يُرمى ولدها، ومن رماها نو رمى ولدها فعليه احلد، وقضى ال بيت عليها 

 ، من نجل نهنما يتفرقان من غري هالق وال متوىف عنها(.وال قوت

 يف نن اللعان وبقية احلدود ال تقام يف املساجد
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

وال يسع االلتعان فيما نصه القاسم صلوات اهلل عليه يف شيء من املساجد، لقول النيّب 
صبيانكم، وجمانينكم، وخصوماتكم، ورفع صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))جنبوا مساجدكم 

نصواتكم، وسل سيوفكم، وإقامة حدودكم، وشرائكم وبيعكم، ومجُرها يف ازجمع، واجعلوا 
 على نبواهبا املطاهر((.

 يف ننه ال عفو يف حد
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:



اهلل عليه وآله وسلم وروى حيىي بن احلسني عليه السالم يف احلدود عن رسول اهلل صلى 
 قال: ))ال عفا اهلل عن حاكم رفع إليه ذو حد فعفا عنه((.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن علي بن عافية قال: حدثنا نمحد بن 
حممد بن سالم قال: حدثنا نمحد بن احلسن بن مروان عن نمحد بن عامر الواسطي عن 

 نبيه.
ن عبد اهلل النف  الءكية عليه وعلى آبائه السالم قال: نما حدود اهلل عن جده عن حممد ب

فال مناظرة فيها إذا كان إىل إقامتها سبيل، وكيف يوضع احلدود عن نهلها، وإمنا خيرج 
 نولياء اهلل واجملاهدون يف سبيله يف هلب إقامتها ورد املظا م إىل نهلها.

 اللعان على احلمل
 ل رمحه اهلل:قال نبو احلسن علي بن بال

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد األمناهي قال: حدثنا 
احلارث بن نيب نسامة. قال: حدثنا الواقدي قال: حدثنا ابن نيب الءناد عن نبيه عن القاسم 

 بن حممد.
 عن ابن عباس نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم العن بينهما على محل.

 يف نن احلامل املتوىف عنها زوجها تعتد بآخر اآلجلني
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

قال القسم صلوات اهلل عليه يف رواية النريوسي: واملتوىف عنها زوجها إذا كانت حامال( تعتد 
 بآخر األجلني. وهكذا قال حيىي بن احلسني عليه السالم.

وإىل هذا ذهب علماء آل حممد عليهم السالم وهو قول  قال السيد نبو العباس رمحه اهلل،
نمري املؤمنني عليه السالم فيما روى محاد بن سلمة عن قتادة عن خالس بن عمرو عن 

 علي عليه السالم وتابعه عليه ابن عباس ونبو مسعود األنصاري.

 يف الرجل يعتق نم ولده نو ميوت عنها نهنا تستربي بثالث حيض
 ي بن بالل رمحه اهلل:قال نبو احلسن عل



روي عن نمري املؤمنني عليه السالم ننه يستربى فيهما بثالث حيض، وبه قال ابن مسعود 
 وعطاء والنخعي والثوري.

 يف املستحاضة تطلق كيف تصنع بالعدة؟
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

علي الصواف قال: نخربنا نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن 
عن ابن  -يعين بن سليمان-عمار بن رجا قال: حدثنا نبو املظفر قال: حدثنا جعفر 

 جريج عن نيب الءبري.
عن جابر قال: سألت فاهمة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ، فقالت: يا رسول اهلل 

سل كل يوم وليلة على ههر املرنة املستحاضة كيف تصنع؟ قال: ))تقعد نيام اقرائها، مث تغت
 مث تصلي((.

 كتاب الرضاع
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

قال حيىي بن احلسني صلوات اهلل عليه، مث جاءت نخبار نقلها الثقات عن النيّب صلى اهلل 
عليه وآله وسلم من قوله: ))حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب(( وغريه مما روي عن نمري 

 صلوات اهلل عليه. املؤمنني
فيما نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا 
حممد بن منصور قال: حدثنا إبراهيم بن حممد بن ميمون عن حفص بن غياث عن 

 األعمش عن سعد بن عبيدة عن نيب عبد الرمحن.
ك تتوق إىل قريش وال ختطب إلينا، )ويف عن علي عليه السالم قال قلت: يا رسول اهلل نرا

غري هذا احلديث( وال ختطب بنات عمك، قال: ))وهل عندك شيء((؟ قال، قلت: بنت 
 محءة، قال: ))إهنا ابنة نخي من الرضاعة ال حتل يل((.

ونخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد 
ل: حدثنا إبراهيم بن حممد عن سفيان بن عيينه عن علي بن زيد بن بن منصور قا
 جدعان.



عن سعيد بن املسيب قال: قال علي عليه السالم يا رسول اهلل: هل لك يف بنت محءة 
نمجل فتاة يف قريش؟ قال: فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))يا علي نما 

  حرم من الرضاعة ما حرم من النسب((.علمت نهنا ابنة نخي من الرضاعة، إن اهلل
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا حممد بن 
حيىي الذهلي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: نخربنا معمر عن الءهري قال: نخربين عروة بن 

 الءبري.

ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم انكح عن زينب بنت نيب سلمه )نن نم حبيبة قالت يا رس
نخت نيب سفيان فما ننا لك مبخلدة، قال: ))فإن ذلك ال حيل يل((، قالت: فواهلل إنا 

لنتحدث ننك تريد نن تنكح درة بنت نيب سلمة. قال: ))نبنت نم سلمة((؟ قالت: نعم، 
ة، قد نرضعتين وإياها قال: ))فواهلل لو  م تكن ربيبيت ما حلت يل ألهنا ابنة نخي من الرضاع

ثويبة، فال تعرضوا علي بناتكن وال نخواتكن((، ... قال عروة: وكانت ثويبة موالة أليب 
 هلب نعتقها فأرضعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم .

ويذكر يف اخلرب نهنا نرضعت نوال( محءة، ونبا سلمة بن عبد األسد املخءومي، مث نرضعت 
ليه وآله وسلم بلنب ابن هلا يقال له مسروح نياما( قبل قدوم حليمة رسول اهلل صلى اهلل ع
 بنت نيب ذويب.

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق الكويف قال: 
حدثنا علي بن حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم احملاريب قال: حدثنا نصر بن 

ثين إبراهيم بن الءبرقان، قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي مءاحم قال: حد
 عن نبيه عن جده.

عن علي عليه السالم قال: قلت يا رسول اهلل: إنك تتوق إىل نساء قريش، وال ختطب 
بنات عمك، قال: ))وهل عندك شيء((؟ قلت: بنت محءة، قال: ))إهنا ابنة نخي من 

ن اهلل جل ثناؤه قد حرم من الرضاعة ما حرم من النسب يف  الرضاعة يا علي، نما علمت ن
 كتاب اهلل((.



 يف نن املصة من الرضاع حتّرم
قال حيىي بن احلسني عليه السالم: حترم املصة واملصتان من الرضاع، كما حيرم الكثري إىل 

 احتجاجه بقول نمري املؤمنني صلوات اهلل عليه.
روي عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ما يطابق  قال السيد نبو العباس رمحه اهلل: وقد

 هذا.
وهو ما نخربنا به ابن نيب حامت قال: حدثنا حبر بن نصر قال: حدثنا ابن وهب قال: 

 حدثين عمرو بن احلارث عن جعفر بن ربيعه عن مكحول عن عروة.
 عن عائشة نن النيب عليه السالم قال: ))الرضاعة حترم ما حترم الوالدة((.

خربنا ابن البحري. قال: حدثنا نمحد بن شعيب النسائي قال: حدثنا هناد يف حديثه عن ون
 نيب األحوص عن نشعت بن نيب الشعثاء عن نبيه.

عن مسروق قال: قالت عائشة: دخل علي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وعندي 
 إنه نخي من رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورنيت الغضب يف وجهه، فقلت: يا رسول اهلل
 الرضاعة، قال: ))انظري نخواتكن من الرضاعة فإمنا الرضاعة من اجملاعة((.

فأما ما نخربنا بن البحري. قال: حدثنا نمحد بن شعيب قال: حدثنا عبد اهلل بن الصباح 
هو العطار قال: حدثنا حممد بن سوار قال: حدثنا شعبة عن قتادة ونيوب عن صاحل نيب 

  بن احلارث بن نوفل.اخلليل عن عبد اهلل

عن نم الفضل نن نيب اهلل ( قال: ))ال حترم االمالجه واالمالجتان(( وقال قتادة: ))املصة 
واملصتان(( فإن معناه نن التحرمي لي  بالرضاع، لكن بأن يكون من اجملاعة، وكان ما ينشء 

قال: حدثنا  العظم وينبت اللحم، استدالال( مبا رواه احلضرمي، قال: حدثنا نبو كريب،
وكيع عن سليمان بن املغرية عن نيب موسى اهلاليل عن نبيه نن رجال( كان يف سفر فولدت 
امرنته فاحتب  لبنها فجعل ميصه وخشى عليها فجعل ميجه ويكثر لبنها ودخل حلقه، 

فسأل نبا موسى، فقال: حرمت عليك، فأتى ابن مسعود، فقال: قال رسول اهلل صلى اهلل 
 م ))ال حيرم من الرضاع إال ما ننبت اللحم وننشء العظم((.عليه وآله وسل

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن بالل قال: حدثنا حممد بن 
عبد العءيء قال: حدثنا احلماين قال: حدثنا نبو معويه عن األعمش عن سعد بن عبيدة 



 عن نيب عبد الرمحن.
ن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))حيرم من الرضاع ما حيرم عن علي عليه السالم ع

 من النسب((.
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن علي بن سروشان قال: حدثنا نبو 

 حامت الرازي قال: حدثنا قيبصة عن سفيان عن ليث عن جماهد.
 ليل الرضاع ما حيرم كثريه((.عن علي عليه السالم وعبد اهلل قاال: ))حيرم ق

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا 
علي بن حممد قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا 

 ه عن جده.إبراهيم بن الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبي

عن علي عليه السالم يف قوله: }َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن َنْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ 
[ اآلية، قال: )الرضاع سنتان فما كان من رضاع يف احلولني حرم، وما  224...{]البقرة:

[، واحلمل 35{]األحقاف: كان بعد احلولني فال حيرم، قال: }َومَحُْلُه َوِفَصالُُه َثالَثُوَن َشْهر(ا
 ستة نشهر، والرضاعة حولني كاملني(.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن منصور 
 قال: حدثنا نمحد بن عيسى عن حسني عن نيب خالد.

ملؤمنني: إن يل عن زيد بن علي عن آبائه نن رجال( نتى عليا( عليه السالم فقال يا نمري ا
زوجة ويل منها ولد وإين نصبت جارية فواريتها عنها، فقالت: ايتين هبا ونعطتين موثقا( نن ال 
تسؤين فيها، فأتيتها يوما(، فقالت: لقد نرويتها من ثدي، فما تقول يف ذلك، فقال له علي 

ه ال عليه السالم: )انطلق فإنل زوجتك عقوبة ما نتت، وخذ بأي رجلي نمتك شئت؛ فإن
 رضاع إال ما ننبت حلما( نو شد عظما( وال رضاع بعد فصال(.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن منصور 
قال: حدثنا حممد بن مجيل عن إبراهيم بن حممد عن نيب مالك ازجنيب عن حرام بن عثمان 

 .عن نيب عتيق وابن جابر بن عبد اهلل
 عن جابر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ال رضاع بعد فصال((.
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور 



قال:حدثنا عباد بن يعقوب عن حممد بن فضيل عن ليث عن عبد امللك بن ميسرة عن 
 النءال بن سربة.
 يه السالم قال: ))ال رضاع بعد فصال((.عن علي عل

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور قال: 
حدثنا نبو كريب عن حفص قال: حدثنا داود بن نيب هند عن عكرمة، وذكر عن ابن 

ه ستة كفاه الرضاع عباس قال: ))إذا محلته تسعة كفاه نحد وعشرون يف الرضاع، وإذا محلت
 سنتني، نربعة وعشرون شهرا، قيل له: يعين ))ومحله وفصاله ثالثون شهرا((( قال: نعم.
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن حممد الروياين واحلسني بن نمحد 
عن قاال: حدثنا احلسني بن علي بن احلسن قال: حدثنا زيد بن احلسني عن ابن نيب نوي  

 ابن ضمرية عن نبيه عن جده.
 عن علي عليه السالم ننه كان يقول: ))ال رضاع إال ما ننبت اللحم والدم((.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا احلسني بن احلكم 
افع احلريي، قال:حدثنا احلسن بن احلسني العرين عن علي بن القسم الكندي عن ابن نيب ر 

 عن نبيه عن جده.
 عن علي عليه السالم قال: ))ال رضاع بعد الفصال فما كان يف احلولني فهو رضاع((.
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق الدهان قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاين عن عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن نيب 

 عروبة عن قتادة عن نيب حرب ابن نيب األسود الدئلي.

عن نبيه قال: رفع إىل عمر امرنة ولدت لستة نشهر فأراد عمر نن يرمجها فجاءت نختها 
إىل علي عليه السالم، فقالت: إن عمر نراد نن يرجم نخيت فأنشدك اهلل إن كنت تعلم هلا 

فإن هلا عذرا(، فكربت تكبرية مسعها عمر عذرا( ملا نخربتين به، فقال هلا علي عليه السالم: 
وهي عنده فانطلقت إىل عمر، فقالت: إن عليا يءعم نن ألخيت عذرا(، فأرسل عمر إىل 
علي عليه السالم، فقال: ما عذرها؟ فقال علي عليه السالم: إن اهلل تبارك وتعاىل يقول: 

[، 224نْيِ ِلَمْن نَرَاَد َنْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة{]البقرة:}َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن َنْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِملَ 



[، فاحلمل ستة نشهر، والفصال: 35وقال تعاىل}َومَحُْلُه َوِفَصالُُه َثالَثُوَن َشْهر(ا {]األحقاف:
 نربعة وعشرون شهرا(، فخلى عمر سبيلها، مث نهنا بعد ذلك ولدت لستة نشهر.

 قال: نخربنا حممد بن إبراهيم قال: حدثنا الصنعاين عن ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل
 عبد الرزاق عن معمر عن جويرب عن الضحاك عن النءال.

عن علي عليه السالم عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))ال رضاع بعد فصال(( 
ليل، ويف غري هذا احلديث ))ال رضاع بعد فصال، وال يتم بعد حلم، وال صمت يوم إىل ال

 وال هالق قبل النكاح((.

 يف نن لنب الفحل حيرم
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن بالل قال: حدثنا إبراهيم بن موسى 
 الفراء قال: حدثنا ابن املبارك عن موسى بن نيوب.

السالم: )ال تنكح امرنة نرضعتها امرنة نبيك  عن عمه إياس بن عامر قال: قال علي عليه
 وال امرنة ابنك وال امرنة نخيك(.

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن حممد الروياين واحلسني بن نمحد 
املصري، قاال: حدثنا: احلسني بن علي بن احلسن قال: حدثنا زيد بن احلسني عن ابن نيب 

 مربة عن نبيه عن جده.نوي  عن ابن نيب ض
 عن علي عليه السالم ننه كان يقول: ))الرضاعة من قبل األب حيرم ما حيرم النسب((.

 فيمن تءوج بامرنة فذكرت امرنة نخرى نهنا نرضعتهما هل يقبل قوهلا؟
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

بن سعيد الثقفي قال: حدثنا نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد 
 نمحد بن حيىي السابري قال: حدثنا نبو عاصم عن ابن جريج عن ابن نيب مليكة.

عن عقبة بن احلارث قال: تءوجت ابنة نيب لباب فجاءت نمة سوداء فقالت: إين قد 
نرضعتكما، فأتيت النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم فسألته، فأعرض عين، مث نتيته، فأعرض 

 مث نتيته، فأعرض عين، فقال: ))كيف بك((؟ وهنى عنها. عين،



 فيما جيوز يف الرضاع من الشهادة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

وروى حممد بن حيىي بن سليمان املروزي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا معتمر 
 ماين عن نبيه.قال: حدثنا حممد بن عثيم نبو ذر عن حممد بن عبد الرمحن بن البيل

 عن ابن عمر نن نيب اهلل ( سئل ما جيوز يف الرضاع من الشهادة، فقال: ))رجل وامرنة((.
روى بكر بن ثابت نن امرنة جاءت إىل رجل تءوج امرنة فءعمت نهنا نرضعتهما، فأتى عليا( 
عليه السالم فسأله، فقال: هي امرنتك لي  نحد حيرمها عليك، وإن تنءهت فهو نفضل) 

.) 

 تاب ازجنائءك
 احلث على الوصية

 ونن الوصية من بعد الدين
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

وروينا عن نمري املؤمنني عليه صلوات رب العاملني ننه قال: )ما حيق المرٍء مسلم نن يبيت 
 إال ووصيته حتت رنسه(.

فا ديونه، مث الوصية من وقال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: وال وصية ملوصي ما  م تو 
بعد الدين. لقول نمري املؤمنني علي صلوات اهلل عليه: إنكم تقرؤن }ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن 

[، وإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل 32هِبَا َنْو َدْيٍن {]النساء:
تعاىل:} فََأنَّ لِلَِّه مُخَُسُه  الوصية(، وقال: ))إن اهلل إختار لنفسه اخلم (( لقول اهلل

 [.43{]األنفال:
ونن رجال( جاء إىل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال: نوصي مبايل كله؟ قال: ))ال((، 
قال: فبنصفه، قال: ))ال((، قال: فبثلثه؟ قال: ))الثلث والثلث كثري، إنك إن تدع عيالك 

 لناس((.نغنياء خرٌي لك من نن تدعهم عالة يتكففون ا

 يف توجيه احملتضر القبلة وتلقينه كلمة التوحيد
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:



نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
منصور املرادي قال: حدثنا نمحد بن عيسى عن احلسني بن علوان عن نيب خالد عن زيد 

 علي عن آبائه.بن 
عن علي عليه السالم قال: دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم على رجل من ولد 
عبد املطلب وهو يف السوق، وقد وجه لغري القبلة، فقال: ))وجهوه للقبلة فإنكم إذا فعلتم 
ذلك نقبلت عليه املالئكة واقبل اهلل عليه فلم يءل كذلك حىت يقبض(( قال نبو احلسن، 

بال اهلل عليه، هو إقباله برمحته، ويف غري هذه الرواية: مث نقبل رسول اهلل ( يلقنه ال إله إال وإق
 اهلل، وقال: ))لقنوها موتاكم فإهنا من كانت نخر كالمه دخل ازجنة((.

وروينا عنه ( ننه كان يأمر بتلقني ال إله إال اهلل، وقال: ))لقنوهم فإن الكرب عظيم،واهلول 
ا يكون عدو اهلل منه تلك الساعة(( ولقن ( يف حديث علي عليه السالم شديد، ونقرب م

بعض بين عبد املطلب ال إله إال اهلل احلليم الكرمي، سبحان اهلل رب السماوات السبع ورب 
 العرش العظيم، احلمد هلل رب العاملني، ال إله إال اهلل.

مد الروياين قال: حدثنا احلسني نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن حم
 بن علي قال: حدثنا زيد بن احلسني عن ابن نيب نوي  عن ابن ضمرية عن نبيه عن جده.

 عن علي عليه السالم ننه كان يقول: يستقبل بامليت القبلة عند موته.

 يف إغماض العينني للميت
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

حلسين رمحه اهلل قال: نخربنا ابن نيب حامت قال: حدثنا نبو سعيد نخربنا السيد نبو العباس ا
األشج قال: حدثنا عقبة بن خالد عن سفيان عن خالد اخلذاء عن نيب قالبة عن قبيصة 

 قال: ملا حضر نبا سلمه الوفاة ويل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم إغماضه.

 امليتيف النهي عن الصراخ ومخش الوجه وشق ازجيب على 
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس العلوي رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي رمحه اهلل قال: حدثنا 
 حممد بن منصور قال: حدثنا محءة بن نمحد قال: حدثين عمي عن نبيه عن جده.



صلى اهلل عليه وآله وسلم  عن علي عليه السالم قال: ملا مات إبراهيم نمرين رسول اهلل
فغسلته، وكفنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وحنطه، مث قال: ))انءل يا علي يف 

قربه(( فنءلت وداله علّي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ، فلما رنه منصبا( بكى رسول 
 عليه وآله وسلم اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فبكى املسلمون لبكاء رسول اهلل صلى اهلل

حىت ارتفعت نصوات الرجال على نصوات النساء، فنهاهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم نشد النهي وقال: ))تدمع العني، وحيءن القلب، وال نقول ما يسخط الرب، لوال 
نجل معدود، ويوٍم موعود، الشتد حءننا عليك(( مث سوى قربه ووضع يده عند رنسه 

 لغت الكوع، وقال: ))بسم اهلل ختمتك من الشيطان نن يدخلك((.وغمءها حىت ب
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن علي الصواف قال: نخربنا عمار 

 قال: حدثنا جعفر بن عون العمري عن األعمش عن عبد اهلل بن مرة عن مسروق.
ه وسلم : ))لي  منا من شق ازجيوب، عن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآل

 وضرب اخلدود، ودعا بدعوى ازجاهلية((.
وروى احلسني بن نمحد بن إدري  قال: حدثنا نيب، قال: حدثنا سلمة بن اخلطاب عن 

 احلسني بن نسد عن علي بن إمساعيل.

عن عمرو نيب املقدام قال: مسعت نبا جعفر عليه السالم يقول: إن رسول اهلل ( قال 
مة: ))إذا ننا مت فال ختمشي علّي وجها(، وال ترخي علّي شعرا(، وال تنادي بالويل، لفاه

وال تقيمي علّي ناحية(( مث قال نبو جعفر: هذا املعروف الذي قال اهلل يف كتابه: }َوالَ 
 [.32يَ ْعِصيَنَك يف َمْعُروٍف {]املمتحنة:

عءيء بن إسحاق الكويف قال: حدثنا ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد ال
علي بن حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مءاحم عن 

 إبراهيم بن الءبرقان، عن نيب خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.
عن علي عليه السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))لي  منا من 

 لق، وال من سلق، وال من خرق، وال من دعا بالويل والثبور((.ح
 قال زيد بن علي عليه السالم السلق: الصياح، واخلرق: خرق ازجيب، واحللق حلق الشعر.
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور قال: 



 عن نمها. حدثنا محءة بن نمحد قال: حدثتين عميت
عن نم حسني نهنا حضرت جعفر بن حممد عند وفاته، فقال: ال تلطمن علّي خدا(، وال 
تشقن علّي جيبا(، فما من امرنة تشق جيبها إال صدع هلا يف جهنم صدعا( كلما زادت 

 زيدت.
: ))احلقي بسلفنا اخلري عثمان بن  وروي نن رقية ملا ماتت بكت النساء، فقال هلا (

هلن: ))ابكني، وإياكن ونعيق الشيطان؛ فإنه مهما يكون من العني  مظعون((، وقال
والقلب فمن اهلل ومن الرمحة، ومهما يكون من اللسان واليد فمن الشيطان(( ، فبكت 
 فاهمة عليها السالم وهي على شفري القرب، فجعل ( ميسح الدموع عن عينيها بطرف ثوبه.

 يف ثواب الغاسل للميت
 ن بالل رمحه اهلل:قال نبو احلسن علي ب

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
 منصور قال: حدثين نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد بن علي عن آبائه.

مسلم  عن علي عليه السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))نميا امرءٍ 
غسل نخا( له مسلما فلم يقذره و م ينظر إىل عورته و م يذكر منه سوء، مث شيعه وصلى 

 عليه، مث جل  حىت يدىل يف حفرته خرج عطال( من ذنوبه((.
وروينا عن نيب ذر رمحة اهلل عليه ننه قال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))يا نبا 

 جسد خاوية عظة بليغة((.ذر اغسل املوتى، فإن يف معازجة 

 يف نن من إكرام امليت تعجيل دفنه
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

واألصل فيه ما روينا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ننه قال: ))إن من إكرام 
امليت تعجيل دفنه(( وننه كان يأمر بذلك وقال: ))إن كان خريا( قدمتموا به عليه وإن كان 

 را( وضعتموه عن رقابكم((.ش

 صفة غسل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم واألمر لعلي ننه يغسله
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل .



قال حيىي بن احلسني صلوات اهلل عليه: بلغنا عن نمري املؤمنني صلى اهلل عليه ننه قال: ملا 
سلم مسعت مناديا ينادي من جانب البيت نخذنا يف غسل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله و 

وهو يقول: ال ختلعوا القميص، قال: فغسلنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وعليه 
 القميص، قال: وقد روي هذا اخلرب من هرق شىت.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن خالد قال: حدثنا احلضرمي قال: 
 صرد، قال: حدثنا علي بن هاشم عن علي بن احلسني عن نبيه.حدثنا ضرار بن 

عن جده قال: نوصى النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم عليا( عليه السالم نن يغسله، فقال 
علي: )يا رسول اهلل نخشى نن ال نهيق ذلك(، فقال: ))إنك ستعان علّي(( ، قال علي 

اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عضوا( إال عليه السالم: )فواهلل ما نردت نن نقلب من رسول 
 قلب يل(.

ويف حديث ابن عباس رضي اهلل عنه، فيما نخربنا به السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: 
نخربنا نمحد بن العباس األصبهاين قال: حدثنا احلسن بن نمحد بن مكرم قال: حدثنا زكريا 

ن بن يءيد عن مندل عن جعفر بن بن حيىي اهلروي قال: حدثنا نصر بن األصبغ عن احلس
 نيب املغرية عن مصدع.

عن ابن عباس يف حديث هويل، نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم حني دعا عليا( عند 
مرضه فقال: ))يا علي إذا ننا مت فإغسلين ننت؛ فإنه ال ينظر إىل جسد حممد غريك إال 

د العني، فإذا فرغت من غسلي ذهب بصره، وليكن من ينقل لك املاء من نهل بييت مشدو 
فكفين بثوبني نبيضني وحبربة ميانية(( قال ابن عباس رضي اهلل عنه فحدثين نمري املؤمنني 

علي بن نيب هالب عليه السالم قال: )واهلل لقد قبض النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم لفي 
ياعلي بن نيب  حجري فلما إن وضعته على املغتسل إذا هاتف يهتف يب من زاوية البيت،

هالب، ال تغسلوا حممدا( فإنه هاهر مطهر(، قال: فألقى يف نفسي بعض الشيء، 
فقلت:ويلك من ننت؟ وهبذا نمرين وهذه سنة، فإذا هباتف آخر قد هتف يب يا علي 

اغسلوا حممدا(، فإذا اهلاتف الذي هتف نال تغسلوا حممدا( كان إبلي  امللعون َحِسَد حممدا( 
غسوال(، قال علي عليه السالم: جءاك اهلل خريا( كما نخربتين إن ذلك نن يدخل قربه م

إبلي ، فمن ننت؟ قال: ننا اخلضر بن نقدم، كنت يف بيت اهلل احلرام فناداين جربيل، 



قال … فقال: يا خضر اهبط إىل مدينة يثرب حىت حتضر جنازة حممد رسول رب العاملني 
ى اهلل عليه وآله وسلم وعليه قميصه و م ينءع فجعل علي عليه السالم يغسل رسول اهلل صل

عنه القميص، والفضل بن العباس مشدود العينني ينقل عليه املاء، وعلي عليه السالم 
يقول: نرحين، نرحين قطعت وتيين إين نجد شيئا( يتنءل عليَّ، قال علي: فوالذي بعثه باحلق 

 على غسله، فلما َنن غسله كفنه ما مهمت نن نقلبه إال قُلب يل فعلمت نن املالئكة تعينين
 بثوبني نبيضني.

ويف حديث جابر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))يا علي ننت ُمَغّمِضي، 
 وننت غاسلي، وننت تصلي علّي، وننت زوج ابنيت((.

وروي نن نمري املؤمنني عليه السالم كان يلي سفلته، والفضل بن العباس حمتضنه، والعباس 
ب عليه املاء، قال علي عليه السالم: فغسلناه وعليه القميص فلقد رنيتين نغسله ونن يص

 يد غريي لرتدد عليه وإين ألعان على تقليبه، ولقد نردت نن كبه فنوديت ال تكبه.

 الغسل من غسل امليت
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

ل امليت نن يغتسل، وكذلك بلغنا قال حيىي بن احلسني صلوات اهلل عليه: ويستحب لغاس
عن علي عليه السالم ... وروى عليه السالم عن نبيه عن جده ننه سئل عن غاسل امليت. 

هل يغتسل؟ فقال: نعم. يغتسل غاسل امليت وهو قول علي عليه السالم وعدة من 
 الصحابة والتابعني.

قال: حدثنا حممد بن عبد  نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن بالل.
العءيء قال:حدثنا احلسن بن احلسني العرين عن ابن القاسم الكندي عن ابن نيب رافع عن 
 نبيه عن جده عن علي عليه السالم قال: من غسل ميتا( فليغتسل اغتساله من ازجنابة.
ا علي بن نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثن

حممد النخعي قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم الءبرقان 
 عن نيب خالد قال:حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.

 عن علي عليه السالم قال: الغسل من غسل امليت وإن توضأت نجءاك.



 يف غسل الرجل زوجته والعك 
 ه اهلل:قال نبو احلسن علي بن بالل رمح

قال حيىي بن احلسني صلوات اهلل عليه: ال بأس نن يغسل الرجل امرنته، وتغسل املرنة 
زوجها. ويتقيان النظر إىل العورة، وقد غسل علي بن نيب هالب عليه السالم فاهمة بنت 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ، ورواه حيىي بن احلسني عليه السالم عن نبيه عن 

 جده.
ا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا إسحاق بن يعقوب احلارثي قال: حدثنا نخربن

احلسني بن علي بن الربيع قال: حدثنا حرب بن احلسن القرشي قال: حدثنا معن بن 
 عيسى عن ابن ضمرية عن نبيه عن جده.

 عن علي عليه السالم ننه غسل فاهمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بعد
 موهتا.

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن بالل قال: حدثنا حممد بن عبد 
العءيء قال:حدثنا احلسن بن احلسني العرين عن ابن نيب حيي عن عمارة بن املهاجر الغفاري 

 عن نم جعفر بنت حممد بن جعفر بن نيب هالب.
اهمة عليها السالم إذا ماتت نن ال عن جدهتا نمساء بنت عمي  نهنا قالت: نوصت ف

 يغسلها إال ننا نو علي فغسلتها ننا وعلي عليه السالم.

 يف املرنة متوت وال حمرم هلا وال نساء إال الرجال كيف يصنع هبا؟
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

حممد بن منصور نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا 
 قال:حدثين نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد بن علي عن آبائه.

عن علي عليه السالم قال: نتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نفر. وقالوا: إن امرنة 
معنا توفيت ولي  معها ذو حمرم، فقال: ))كيف صنعتم((؟ قالوا: صببنا املاء عليها صبا، 

 ما وجدمت امرنة تغسلها((؟ قالوا: ال، قال: ))نفال ميمتموها((.قال: ))ن
وهكذا عن زيد بن علي عليه السالم هبذا اإلسناد يف املرنة متوت يف السفر مع القوم لي  

 فيهم ذو حمرم قال: تيمم.



ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن حممد الروياين واحلسني بن نمحد 
قاال: حدثنا احلسني بن علي بن احلسن قال: حدثنا زيد بن احلسني عن ابن نيب  املصري

 نوي  عن ابن ضمرية عن نبيه عن جده.
عن علي عليه السالم ننه كان يقول: )إذا ماتت املرنة مع غري ذي حمرم ولي  معها نساء 

 يغسلنها، غسلها الرجال يصبون عليها املاء صبا من فوق الثياب(.

 عن الشهيد مما هو الب  له حال الشهادة وننه ال يغسلفيما ينءع 
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
 منصور قال: حدثنا نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد بن علي عن آبائه.

عليه السالم قال: )ينءع عن الشهيد الفرو واخلف، والقلنسوة، والعمامة، واملنطقة،  عن علي
 والسراويل، إال نن يكون نصابه دم. فإن كان نصابه دم ترك. و م يرتك عليه معقود االحل(.

 وروينا عن سعيد بن جبري.
نءع عنهم عن ابن عباس قال: نمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بقتلى ُنُحد نن ي

 احلديد وازجلود ونن يدفنوا بدمائهم وثياهبم.
وروى جابر ونن  نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : نمر بأن يدفن قتلى ُنُحد بدمائهم 

 وثياهبم و م يُغسلوا.
روى األعمش عن نيب وايل عن خباب قال: قتل مصعب بن عمري يوم ُنُحد و م يكن له 

رنسه خرجتا رجاله، وإذا غطينا رجليه خرج رنسه، فقال رسول اهلل  إال منرة كنا إذا غطينا هبا
 صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))غطوا هبا رنسه واجعلوا على رجليه شيئا( من األذخر((.
 وقال ( لشهداء ُنُحد: ))زملوهم يف ثياهبم وتنءع عنهم ازجلود والفراء واألسلحة((.

كفن عمه محءة يوم ُنُحد يف منرة، كان حاله كذلك   وروي نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم
إذا مدت إىل رجليه بدا رنسه وإذا مدت إىل رنسه بدن رجاله فمدت على رنسه وجعل على 

 رجليه شيئا( من األذخر.



 الصالة على الشهيد
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

حممد بن بالل قال: حدثنا حممد بن نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا 
 عبد العءيء قال: حدثنا حممد بن جبلة عن حممد بن بكر.

عن نيب ازجارود قال: حدثين زيد بن علي قال: حدثين آبائي نن رسول اهلل ( ملا كان يوم 
ُنُحد نمر بالقتلى فلفوا يف ثياهبم، مث قام يصلي عليهم، مث قال:إن هؤالء ذهبوا و م يصيبوا 

 ورهم من الدنيا شيئا(، وإين شاهد وشافع هلم يوم القيامة.من نج
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا النخعي 
قال: حدثنا احملاريب، قال: حدثنا نصر بن مءاحم عن إيراهيم بن الءبرقان عن نيب خالد، 

 ه.قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جد
عن علي عليه السالم قال: ملا كان يوم بدر نصيبوا فذهبت رؤوس عامتهم فصلى عليهم 

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم و م يغسلهم وقال: ))انءعوا عنهم الفراء((.
 قلت: قوله: يوم بدر، الصواب يوم نحد، وهو الصحيح.

 يف املولود يستهل
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا 
علي بن حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم احملاريب قال:حدثنا نصر بن مءاحم 
 عن إبراهيم بن الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.

السالم ننه قال: )يف السقط ال يصلى عليه فإن كان تاما( قد استهل،  عن علي عليه
واستهالله صياحه وشهد عليه نربع نسوة نو امرنتان مسلمتان، ورث وورث، ومسي، وصلى 

 عليه، وإذا  م يسمع له استهالل  م يورث و م يرث، و م يسم، و م يصلى عليه(.

 هل يغسلون يف احملرتق بالنار والغريق ومن وقع عليه حائط
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا 



علي بن حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم 
 ن علي عن نبيه جده.عن إبراهيم بن الءبرقان عن نيب خالد عن زيد ب

عن علي صلوات اهلل عليهم ننه سئل عن رجل احرتق بالنار، فأمرهم نن يصبوا عليه املاء 
صبا(، قال نبو خالد هبذا اإلسناد سألت زيدا( عليه السالم عن الغريق الذي يقع عليه 

 احلائط فيموت، قال يغسلون.
د العلوي قال: حدثنا حممد بن منصور نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زي

 قال: حدثنا نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.
عن علي صلوات اهلل عليه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))نتدرون من 

قال:إن شهداء نميت الشهيد من نميت؟ قالوا: نعم، الذي يقتل يف سبيل اهلل صابرا( حمتسبا(.
لقليل.الشهيد الذي ذكرمت، والطعني، واملبطون، وصاحب اهلدم، والغريق، واملرنة متوت 

 مجعا(، قالوا: وكيف متوت املرنة مجعا(؟ قال: يعرتض ولدها يف بطنها((.

 هل ُيصلى على املرجوم باإلقرار والبينة؟
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

قرار على نفسه فإنه ُيصلى عليه وُيستغفر له، وهكذا روينا عن رسول اهلل ونما املرجوم باإل
صلى اهلل عليه وآله وسلم : ننه نمر مبا عء بن مالك األسلمي حني ُرجم بالصالة عليه 

 وتكفينه وغسله.
 وعن علي عليه السالم: يف مرجومة ُرمجت من مهدان نن يكفنوها ويغسلوها ويصلوا عليها.

بالبينة و م يسمع منه توبة وال استغفار فال يرتحم عليه، ويلعن كما ذكر عن ونما املرجوم 
احلسني بن علي عليه السالم حني صلى على سعيد بن العاص فقال: اللهم إمأل قربه نارا(، 
وجوفه نارا(، ونعد له نارا(، فإنه كان يوايل نعدائك، ويعادي نوليائك، ويبغض نهل بيت 

 رسول اهلل هكذا صالتكم؟ فقال: هكذا صالتنا على نعدائنا. نبيك، فقالوا له: يا ابن

 هل ُيصلى على ولد الءنا واألغلف؟
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 



 خالد.منصور قال: حدثين نمحد بن عيسى عن حسني عن نيب 
 عن زيد بن علي عليه السالم يف ولد الءنا، وسألناه: نيصلى عليه؟ قال: نعم.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: نخربنا حممد بن 
منصور. قال السيد نبو العباس رمحه اهلل ونخربنا حممد بن بالل قال: حدثنا الناصر احلسن 

نا حممد بن منصور قال: حدثين نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب بن علي قال: حدث
 خالد عن زيد بن علي عن آبائه.

عن علي عليه السالم قال: نتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم رجل من نهل الكتاب 
وهو شاب فأسلم وهو نغلف، فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))اختنت((، 

نخاف على نفسي فقال: ))إن كنت ختاف على نفسك فكف((، فمات فقال: إين 
 فصلى عليه ونهدى له فأكل.

وهبذا اإلسناد عن علي عليه السالم قال: ال يصلي على األغلف، ألنه ضيع من السنة 
 نعظمها، إال نن يكون ترك ذلك خوفا( على نفسه.

وعد اهلل عليها النار وال  قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل: وكذلك كل صاحب كبرية
 يستغفر له وال يرتحم عليه.

وروينا عن احلسني بن علي عليه السالم: ننه ملا نراد كربالء نادى مناديه " ال يقاتلن معنا 
رجل عليه دين فيموت فيدخل النار، فقال رجل: علّي دينار وقد نمرت امرنيت بقضائه، 

 قال: وهل تقضي امرنة دينا(؟.

صلى اهلل عليه وآله وسلم ننه قال يف جنازة: ))هل على صاحبكم من  وعن رسول اهلل
دين؟ قالوا:نعم درمهان قال: صلوا على صاحبكم((، فقال عليًّ: مها َعَليَّ يا رسول اهلل، 

، مث نقبل على علي فقال: ))جءاك اهلل عن اإلسالم  وننا هلما ضامن، فصلى عليه (
 .خريا(،وفك رهانك كما فككت رهان نخيك((

 صفة محل ازجنازة واملشي خلفها
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا 



علي بن حممد النخعي قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم عن إبراهيم بن 
 خربين زيد بن علي عن نبيه عن جده.الءبرقان عن نيب خالد قال: ن

عن علي عليه السالم يف محل ازجنازة قال: )حتمل اليد اليمىن من امليت، مث الرجل اليمىن، 
مث اليد اليسرى، مث الرجل اليسرى، مث ال عليك إن تفعل ذلك إال مرة واحدة، فإذا محلت 

 (.ثالثا( فقد قضيت ما عليك، وكلما زدت فهو نفضل ما  م تؤذ نحدا( 
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا نمحد بن خالد احلضرمي قال: حدثنا 
عبيد بن إمساعيل القرشي قال: حدثنا احملاريب عبد الرمحن بن حممد عن مطرح وهو ابن يءيد 

 عن عبد الرمحن بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم.
ي عليه السالم: يا نبا احلسن نخربين عن املشي عن نيب نمامة قال: قال نبو سعيد يعين لعل

خلف ازجنازة، ني ذلك نفضل نمامها نو خلفها؟ فقال عليه السالم: يا نبا سعيد مثلك 
يسأل عن هذا، نما واهلل، إن قلت: فضل املشي خلفها على املشي نمامها كفضل صالة 

لم قوله عبد الرمحن بن املكتوبة على التطوع مسعته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس
 .-الصواب عبيد اهلل بن زحر-زحر 

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن علي سروشان قال: حدثنا 
نبو حامت قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن هارق عن عبيد اهلل بن زحر عن علي بن زيد عن 

 القاسم.

السالم قال: )املشي خلف ازجنازة نفضل من نمامها، وبني عن نيب نمامة: نن عليا( عليه 
 ذلك كما بني التطوع واملكتوبة(.

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
واحتجوا مبا روينا عن الطحاوي قال: حدثنا يون  قال: حدثنا ابن وهب نخربين وهب 

مام ازجنازة، قال نخربين يون  عن ابن شهاب عن سا م نن عبد اهلل بن عمر كان ميشي ن
وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يفعل ذلك، ونبو بكر، وعمر، وعثمان بن 

 عفان، )قيل هلم( نن سفيان بن عيينه روى عن الءهري عن سا م.
عن نبيه قال: رنيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ونبا بكر، وعمر ميشون نمام 

عمر عما رنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ، ونبا ازجنازة، فصار ذلك خرب من ابن 



بكر وعمر يفعلونه يف ذلك، وقد جيوز نن يكونوا يفعلون شيئا( وغريه عندهم نفضل منه 
 للتوسعة على األمة.

قال: وحدثنا الطحاوي قال: حدثنا ربيع ازجيءي وابن نيب داود قاال: حدثنا نبو زرعة قال: 
 ابن شهاب.نخربنا يون  بن يءيد عن 

عن نن  بن مالك نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ونبا بكر وعمر كانوا ميشون 
 نمام ازجنازة وخلفها.

قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا روح بن الفرج قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: 
 حدثنا نبوبكر بن عياش عن محيد الطويل.
ال إمنا ننتم مشيعون هلا، فامشوا بني يديها عن نن  بن مالك يف الرجل يتبع ازجنازة، ق

 وخلفها وعن ميينها وعن مشاهلا.
قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا عبد العءيء بن رفاعة اللخمي قال: حدثنا عبد الرمحن 

 بن زياد قال:حدثنا شعبة.

عن نشعث بن سليم قال: مسعت معاوية بن سليم بن مقرن، قال: مسعت الرباء بن عازب 
 نمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم باتباع ازجنازة.يقول: 

قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ربيع املؤذن قال: حدثنا نسد قال: حدثنا محاد بن 
 سلمه عن يعلي بن عطاء عن عبد اهلل بن سنان.

عن عمرو بن حريث قال: قلت لعلي بن نيب هالب عليه السالم: ما تقول يف املشي نمام 
زة؟ فقال علي عليه السالم: )املشي خلفها نفضل من املشي نمامها كفضل املكتوبة ازجنا

على التطوع(، قلت: فأين رنيت نبا بكر وعمر ميشيان نمامها، فقال: )إهنما يكرهان نن 
 حيرجا الناس(.

قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا روح بن الفرج قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: 
 ن نيب فروة اهلمداين عن زايدة بن خراش قال: حدثنا ابن ابءى.حدثنا نبو األحوص ع

عن نبيه قال: كنت نمشي يف جنازة فيها نبو بكر وعمر وعلي، وكان نبو بكر وعمر 
ميشيان نمامها وعلي عليه السالم ميشي خلفها يدي يف يده، فقال علي عليه السالم: نما 

شي نمامها كفضل صالة ازجماعة نن فضل الرجل الذي ميشي خلف ازجنازة على الذي مي



على صالة الفرد، ونهنما ليعلمان من ذلك مثل الذي نعلم ولكنهما سهالن يسهالن على 
 الناس.

قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن نيب داود قال:حدثنا نبو اليمان احلكم بن نافع 
 قال: حدثنا نبو بكر بن نيب مرمي عن راشد بن سعد.

بد اهلل بن عمر وننا معه على جنازة، فرنى معها نساء( فوقف، مث عن نافع قال: خرج ع
قال: ردهن فإهنن فتنة احلي وامليت، مث مضى فمشى خلفها،فقلت يا نبا عبد الرمحن: كيف 

 املشي يف ازجنازة نمامها نم خلفها؟ فقال: نما ترى نين نمشي خلفها.

يءيد بن خملد قال: حدثنا نيب قال:  نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن
 حدثنا وكيع عن احلسن بن صاحل عن حيىي بن احلارث عن نيب ماجد احلنفي.

عن عبد اهلل بن مسعود قال: سألنا نبينا ( عن السري بازجنازة، فقال: ))ما دون اخلبب، 
 ازجنازة متبوعة وليست بتابعة لي  منا من تقدمها((.

 نازةيف كراهة خروج النساء مع ازج
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

ويؤثر عن نمري املؤمنني عليه السالم ننه: قال لنسوة: ما جيلسكن؟ قلن: ننتظر جنازة، 
فقال: هل حتملنه فيمن حيمل؟ قلن: ال، قال: فتغسلنه فيمن يغسل؟ قلن: ال، قال: 

 فتدلينه فيمن يديل؟ قلن: ال، قال: ارجعن مأزورات غري مأجورات.
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا 
علي بن حممد النخعي قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الءبرقان عن نيب 

 خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.
 صلى اهلل عليه وآله وسلم : عن علي بن نيب هالب عليه السالم قال: قال رسول اهلل

 ))عودوا مرضاكم، واشهدوا جنائءكم، وزوروا قبور موتاكم، فإن ذلك يذكركم اآلخرة((.
وهكذا يف وصية نيب ذر قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))يا نبا ذر زر القبور 

 تذكرك اآلخرة وال تكثر((.



 املسك يف احلنوط
 رمحه اهلل:قال نبو احلسن علي بن بالل 

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن خالد قال: حدثنا علي بن 
نمحد العجلي قال: حدثنا حممد بن هريف قال: حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن احلسن بن 

 صاحل.
عن هارون بن سعد وكان خرج مع إبراهيم بن عبد اهلل عليه السالم قال: كان عند علي 
عليه السالم مسك، فأوصى نن حينط به، قال وقال علي عليه السالم: هو فضل حنوط 

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم .

 يف كم يكفن امليت؟
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

وروينا عن هريق جعفر بن حممد عليه السالم نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم كفن يف 
، ثوبني ميانيني نحدمها سحق وقميص كان يتجمل فيه، وهذا نظهر ونثبت مما ثالثة نثواب

روي عن نمري املؤمنني عليه السالم يف تكفينه يف سبعة نثواب، وهو املعمول به يف ذكر 
 األموات.

 يف نن خري الكفن البياض
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
 قال: نخربنا علي بن داود بن نصر قال: حدثنا نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل

حممد بن عبد العءيء قال: حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا داود بن عبد الرمحن عن عبد 
 اهلل بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري.

عن ابن عباس نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))البسوا من ثيابكم البياض، وكفنوا 
 اكم فإهنا خري ثيابكم((.فيها موت

وروي نيضا( عنه ( ننه قال: ))إن اهلل خلق ازجنة بيضاء وإن نحب الثياب إىل اهلل البياض 
 فليلبسها نحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم((.
 وروي ننه كان نحب الثياب إليه ( احلرب.



 يف التكبري على ازجنائء
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن احلسني بن سويد قال: حدثنا  نخربنا السيد
عمران بن موسى بن جماشع قال: حدثنا حممد بن مسينة قال: حدثنا املعتمر قال: مسعت 
عبد العءيء بن حكيم احلضرمي قال: صليت خلف زيد بن نرقم على جنازة فكرب مخسا(، 

إهنا كانت صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فحدثين من كان نقرب إليه مين ننه قال: 
 وسلم .

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن علي بن عافيه قال: حدثنا ابن نيب 
 عءرة) (، قال: نخربنا عبيد اهلل بن موسى عن إسرائيل.

يها عن عثمان بن نيب سليمان قال: صليت خلف زيد بن نرقم على جنازة، فكرب عل
مخسا(، فمشيت إليه فأخذت بيده، فقلت: ما هذا؟ فقال: صليت خلف رسول اهلل صلى 

 اهلل عليه وآله وسلم ففعل كما رنيتموين.
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو العباس بن عقدة قال: حدثنا 

ة عن عبد الرمحن بن نيب جعفر بن علي بن جنيح الكندي قال: حدثنا حممد بن نيب املوانب
 محاد عن عبد الكرمي بن عبد الرمحن اخلراز عن نيب إسحاق عن احلارث.

عن علي عليه السالم قال: سيكون قوم يكربون على ازجنازة نربعا( فكربوا اخلامسة يف 
 ننفسكم.

مد نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن خالد قال: حدثنا نبو حم
 بن يءيد قال: حدثنا حممد بن إمساعيل األمحسي قال: حدثنا ابن هراسة.

عن نيب معشر عن شرحبيل بن سعد قال: صليت خلف ابن عباس فكرب مخسا( يف األوىل 
نثىن على الرب، والثانية صالة على النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ، والثالثة دعا للميت، 

 ات، واخلامسة سالم.والرابعة دعا للمؤمنني واملؤمن
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن علي سروشان قال: حدثنا نبو 

 حامت قال:حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة.
عن عمرو بن مرة قال: مسعت عبد الرمحن بن نيب ليلى يقول: إن زيد بن نرقم مرة كرب 



: كربها النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك، فقال –يعين على ازجنازة-مخسا( 
. 

وهبذا اإلسناد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا احلكم بن عتيبة قال: كنت جار زيد بن نرقم 
فخرجت يف جنازة وننا غالم فكنت نمسك دابة إنسان، فلما رجعوا، حتدثوا نن زيد بن 

 نرقم كرب عليها مخسا(.
ءينة قال: صليت خلف زيد بن نرقم فكرب قال: وحدثنا شعبة قال: حدثنا شيخ من م

 مخسا(.
قال: وحدثنا شعبة عن املنهال بن عمرو عن زر بن حبيش نن ابن مسعود صلى على رجل 

 من بين نسد فكرب عليه مخسا(.
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا يوسف بن نمحد بن سيار قال:حدثنا عبد 

: حدثنا حممد بن بكار قال: حدثنا خالد بن عبد اهلل قال: اهلل بن عبد العءيء البغوي قال
حدثنا عبد العءيء بن حكيم قال: صليت خلف زيد بن نرقم على جنازة فكرب مخسا(، مث 

 قال رنيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم كرب مخسا(.
ال: حدثنا نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو حممد البغدادي املقري ق

يوسف بن حممد العطار الواسطي قال: حدثنا عبد احلميد بن بيان قال: نخربنا خالد بن 
 عبد اهلل.

عن عبد العءيء بن حكيم قال: صليت خلف زيد بن نرقم على جنازة فكرب مخسا(، فسئل 
.  عن ذلك فقال: سنة نبيكم (

لد قال: حدثنا ابن زيدان قال: ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن خا
 حدثنا حممد بن إمساعيل األمحسي قال: حدثنا ابن هراسة عن نيب معشر.

 عن شرحبيل بن سعد قال: صليت خلف ابن عباس فكرب مخسا(.
قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا نبو بكرة،. قال الطحاوي: وحدثنا ابن مرزوق قال: 

 بن مرة.حدثنا وهب قاال: حدثنا شعبة عن عمرو 
عن ابن نيب ليلى قال: كان زيد بن نرقم يكرب على جنائء فيكرب نربعا(، فكرب يوما مخسا(، 
فسئل عن ذلك، فقال: نبو بكرة يف حديثه: كرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 



مخسا(، وقال ابن مرزوق يف حديثه، فقال: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يكربها 
 ها.نو كرب 

قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا نمحد بن داود قال: حدثنا حممد بن كثري قال: حدثنا 
إسرائيل بن يون  قال: حدثنا عبد األعلى ننه صلى خلف زيد بن نرقم على جنازة فكرب 
مخسا(، فسأله عبد الرمحن بن نيب ليلى ونخذ بيده، فقال: ننسيت. فقال: ال، ولكين 

 ليلي ( فكرب مخسا( فال نتركه نبدا(.صليت خلف نيب القاسم خ
قال: حدثنا الطحاوي قال:حدثنا بن نيب داود قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم قال: حدثنا 

 عبد العءيء بن مسلم.

عن حيىي بن عبد اهلل التيمي قال: صليت مع عيسى موىل حذيفة بن اليمان على جنازة 
ت وال نسيت ولكن كربت كما كرب موالي فكرب عليها مخسا(، مث التفت إلينا، فقال: ما ومه

وويل نعميت حذيفة بن اليمان صلى على جنازة فكرب عليها مخسا( مث التفت إلينا، فقال: ما 
.  ومهت وال نسيت، ولكن كربت كما كرب رسول اهلل (

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن احلسني السويدي قال: 
بن موسى بن جماشع قال: حدثنا نمحد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا  حدثنا عمران

 إبراهيم بن عبد اهلل قال: حدثنا كثري بن عبد اهلل عن نبيه.
 عن جده نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم كرب على النجاشي مخ  تكبريات.

ل: حدثنا حممد بن عبد ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن بالل قا
العءيء قال:حدثنا احلسن بن احلسني العرين عن علي بن القسم الكندي عن ابن نيب رافع 

 عن نبيه.
 عن جده قال: قال علي عليه السالم: )الصالة على امليت مخ  تكبريات(.

 صفة صالة ازجنازة وقراءة فاحتة الكتاب فيها والدعاء للميت
 رمحه اهلل:قال نبو احلسن علي بن بالل 

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن احلسني بن عبد اهلل الشطوي مبكة 
يف داره قال: حدثنا سهل بن عثمان الواسطي قال: حدثنا وهب بن بقية قال: حدثنا 



 خالد عن إبراهيم بن عثمان عن احلكم عن مقسم.
 لم كان يقرن على ازجنازة بفاحتة الكتاب.عن عباس نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس

وروى هلحة بن عبد اهلل بن عوف قال: صليت مع ابن عباس على جنازة فقرن بفاحتة 
 الكتاب، وقال إهنا من السنة.

وهكذا روينا عن جابر نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قرن بأم القرآن يف الصالة على 
 ازجنازة.

احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا نخربنا السيد نبو العباس 
علي بن حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مءاحم عن 

 إبراهيم بن الءبرقان قال:حدثين نبو خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.
دن يف التكبرية األوىل: باحلمد عن علي صلوات اهلل عليه يف الصالة على امليت، قال: )تب

والثناء على اهلل جل ثناؤه، ويف الثانيه: الصالة على النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ، ويف 
الثالثة: الدعاء لنفسك وللمؤمنني واملؤمنات، ويف الرابعة: الدعاء للميت واالستغفار له، 

 واخلامسة تكرب مث تسلم(.
 رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد االمناهي قال: حدثنا علي ونخربنا السيد نبو العباس احلسين

بن عبد العءيء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا سعد بن 
 إبراهيم.

عن هلحة بن عبد اهلل بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرن بفاحتة 
 الكتاب، فسألته عن ذلك فقال حق وسنة.

ا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد قال: حدثنا حامد بن محيد قال: ونخربن
حدثنا نمحد بن يون  قال: حدثنا زهري قال: حدثنا نبو إسحاق قال: مسعت رجال( يسأل 
احلارث األعور ما يقول الرجل على امليت؟ قال: كان علي عليه السالم يقول: اللهم اغفر 

 واصلح ذات بيننا ونلف بني قلوبنا، واجعل قلوبنا على قلوب نخيارنا.ألحيائنا ونمواتنا، 
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن بالل قال: حدثنا حممد بن عبد 

قال: حدثين  -يعين ابن سعد -العءيء قال: حدثنا إمساعيل بن نبان قال: حدثنا مسعود 
 إمساعيل عن رجل.



الم فيما نرى ننه كان يقول: )اللهم اغفر له وارمحه ونرجعه إىل خري مما  عن علي عليه الس
 كان فيه، اللهم عفوك عفوك(.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عيسى بن حممد العلوي قال:حدثنا حممد بن 
 منصور قال: حدثين نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد بن علي عن آبائه.

ن علي صلوات اهلل عليه قال: )الصالة على امليت تبدن بالتكبرية واحلمد والثناء على اهلل، ع
والصالة على النيب ونهل بيته، مث تقول يف الثانية والثالثة: اللهم اغفر لكبرينا وصغرينا، 
ومن  وذكرنا وننثانا، وحينا وميتنا، وشاهدنا وغايبنا، اللهم من توفيته منا فتوفه على اإلميان،

 نبقيته منا فأبقه على اإلسالم، مث يسلم وينصرف(.

وحدثنا نبو احلسني علي بن إمساعيل الفقيه رضي اهلل عنه قال: نخربا نبو بكر حممد بن 
هارون الروياين قال: حدثنا نصر بن علي ازجهضمي قال: حدثنا عيسى بن يون  بن نيب 

 الرمحن بن جبري عن نبيه.إسحاق اهلمداين قال:حدثنا نبو محءة احلمصي عن عبد 
عن عوف بن مالك األشجعي قال: صليت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم على 
جنازة رجل من األنصار فكان فيما حفظته من دعائه: اللهم اغفر له وارمحه ونعف عنه 
ب وعافه ونكرم منءله ووسع مدخله واغسله مباٍء وثلج وبرد ونقه من اخلطايا كما ينقى الثو 
األبيض من الدن ، اللهم نبدله دارا( خريا( من داره ونهال( خريا( من نهله وزوجة خريا من 

 زوجته ووقه فتنة القرب وعذاب النار.
وحدثنا علي بن إمساعيل قال: نخربنا نبو بكر بن هارون قال: حدثنا حممد بن حرب 

وحفص بن عمر  الواسطي قال:حدثنا يءيد بن هارون وحممد بن يءيد وإسحاق بن يوسف 
 كلهم عن نيب شيبة عن احلكم عن مقسم.

عن ابن عباس: )نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم كان يقرن على ازجنازة بفاحتة 
 الكتاب.

 فيمن فاته شيء من التكبري
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

حممد الروياين واحلسني بن نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن 



نمحد املصري قاال: حدثنا احلسني بن علي بن احلسن قال: حدثنا زيد بن احلسني عن ابن 
 نيب نوي  عن ابن ضمرية عن نبيه عن جده.

 عن علي عليه السالم قال: من فاته من التكبري شيء فليتمه قائما( مكانه.

 ملا مات ولدهيف تعءية النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ملعاذ 
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا احلسني بن نيب الربيع القطان قال: حدثنا 
سهل بن إمساعيل املرادي قال: حدثنا معروف بن الوليد عن عيسى بن خالد البلخي عن 

 نيب قدامه.
ملعاذ، فكتب إليه النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم  عن حممد بن عبد الرمحن قال: مات ابن

تعءية فيه: ))بسم اهلل الرمحن الرحيم من حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم إىل معاذ 
 بن جبل، سالم عليك نما بعد..

عظم اهلل لك األجر، ونعقبك الصرب، ونهلمك الشكر، مث إن ننفسنا ونموالنا ونوالدنا 
اهب اهلل اهلنية، وعواريه املستودعه ميتع هبا إىل نجل معدود ويقبضها لوقت ونهالينا من مو 

معلوم، حق هناك علينا إذا نعطى الشكر، والصرب إذا ابتلى، فكان ولدك من مواهب اهلل 
النافعة، متعك هبا يف سرور وغبطة، وقبضُه بأجر، فال جتمعن عليك يا معاذ خصلتني نن 

ى ما فاتك، فإنك لو قدمت على ثواب مصيبتك علمت حيبط جءعك نجرك، ونن تندم عل
نن املصيبة قد قصرت عنه، ونن ازجءع ال يدفع شيئا(، وال يرد حذرا(، فأحسن العءاء، وتَ َنّجء 

 املوعود، ولن يذهب نسفك ما هو نازل بك، والسالم((.

 النهي عن حضور جنائء الكفار
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

د نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا ابن عبد ازجبار قال: حدثنا جعفر بن حممد نخربنا السي
 بن مروان قال: حدثنا نيب قال: حدثنا إبراهيم عن نبيه عن السدي.

ا َواَل تَ ُقْم َعَلى  ُهْم َماَت نََبد( عن زيد بن علي عليه السالم يف قوله: }َواَل ُتَصلِّ َعَلى َنَحٍد ِمن ْ
[، قال: نءلت يف عبد اهلل بن نيب سلول، وكان 14ْم َكَفُروا بِاللَِّه َوَرُسولِِه{]التوبة:قَ رْبِِه ِإن َّهُ 



 عبد اهلل رنس املنافقني.
وقال نبو جعفر الباقر فيما نخربنا به السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي 

 نيب ازجارود.قال: حدثنا جعفر بن عبد اهلل احملمدي عن كثري بن عياش عن 
عن نيب جعفر عليه السالم قال: نءلت يف نصحابه الذين ختلفوا عن غءوة تبوك إال الذين 

 عذب اهلل منهم.
حدثنا نبو احلسني علي بن إمساعيل قال: حدثنا نبو بكر بن هارون قال: حدثنا حممد بن 

 قال: بشار وحممد بن معمر قاال: حدثنا حيىي بن سعيد القطان قال: حدثنا عبيد اهلل
 نخربين نافع.

عن ابن عمر قال: جاء ابن عبد اهلل بن نيب سلول إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
ملا مات نبوه، فقال: اعطين قميصك وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه، وقال: ))إذا 
اك فرغتم فآذنوين(( فلما نراد نن يصلي عليه جذبه عمر بن اخلطاب، وقال: نلي  قد هن

[، فصلى عليه، 10اهلل نن تصلي على املنافقني }اْستَ ْغِفْر هَلُْم نَْو الَ َتْستَ ْغِفْر هَلُْم {]التوبة:
ا َواَل تَ ُقْم َعَلى قَ رْبِِه{]التوبة: ُهْم َماَت نََبد( [، 14فأنءل اهلل تعاىل:}َوالَ ُتَصلِّ َعَلى َنَحٍد ِمن ْ

 عليهم. فرتك النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم الصالة

 يف الكافر يشهد شهادة احلق قبل خروج نفسه
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عيسى بن حممد العلوي قال: حدثنا حممد 
بن منصور قال: حدثنا علي بن حكيم عن شريك عن عبد اهلل بن عيسى عن عبد اهلل بن 

 جبري.
ال: عاد النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم غالما كان خيدمه يهودي، فقال النيّب عن نن  ق

صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إشهد نن ال إله إال اهلل ونين رسول اهلل(( قال: فنظر الغالم 
إىل نبيه، فقال: قل ما يقول حممد، فقال الغالم: نشهد نن ال إله إال اهلل وننك رسول اهلل، 

 ال النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ألصحابه: ))دونكم نخاكم((.مث مات، فق
وحدثنا علي بن إمساعيل قال: حدثنا نبو بكر بن هارون قال: حدثنا علي بن زيد 



الفرايضي قال:حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا حممد بن عبد امللك األنصاري عن حممد 
 بن املنكدر.

نيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم يف سفر، فإذا نعرايب قد عن جابر عن عبد اهلل قال: كنا مع ال
نقبل على قعود له، فجاء فقال: نيكم ابن عبد املطلب؟ فأشاروا له إىل النيّب صلى اهلل عليه 
وآله وسلم ، فقال: يا رسول اهلل نعرض علّي اإلسالم، فعرض عليه رسول اهلل صلى اهلل 

عة من شرائع اإلسالم قال له النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم اإلسالم فكلما مر على شري
عليه وآله وسلم : ))نقررت((، قال: نعم، قال فمضينا هكذا ومضى األعرايب هكذا، فإذا 
يد بعريه قد وقعت يف شبكة فأرة، فإذا البعري زجنبه وإذا الرجل برنسه، فقال النيّب صلى اهلل 

عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، عليه وآله وسلم : ))احلقوا نخاكم(( فابتدره منا 
فأصابوه ميتا. فقال النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))هذا الذي تعب قليال( ونِعم هويال(، 
هذا من الذين نمنوا و م يلبسوا إمياهنم بظلم((، فغسلناه ودفناه، ورنيت النيّب صلى اهلل عليه 

ول اهلل رنيناك نحيانا( تعرض بوجهك وآله وسلم يعرض عنه نحيانا بوجهه، فقلنا له: يا رس
عنه، قال: ))إين رنيت زوجتيه من احلور العني ومها يدسان يف فيه من مثار ازجنة وإين 

 ألحسب األعرايب مات جائعا(((.

 يف نن اللحد لنا والضرح لغرينا
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

محه اهلل قال: نخربنا ابن نيب حامت قال: واألصل فيه ما نخربنا السيد نبو العباس احلسين ر 
حدثنا هارون بن إسحاق اهلمداين قال: حدثنا حكام بن سلم عن عبد األعلى عن نبيه 

 عن سعيد بن جبري.
عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))اللحد لنا والشق 

 لغرينا((.
نخربنا علي بن عبد احلميد الكسروي قال: حدثنا ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: 

عبد اهلل بن عبد العءيء املروذي قال: حدثنا حممد بن عبد الوهاب قال: حدثنا مندل عن 
 األعمش عن إبراهيم.



عن علي بن احلسني عليه السالم قال: احلد لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وجعل 
 على حلده لنب ونصب نصبا(.

حيىي بن احلسني عليه السالم حديثا( نخربناه السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل  قال: وروى
قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن منصور قال: حدثين نمحد بن عيسى عن 

 احلسني عن نيب خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
آله وسلم ، قال القوم: ما عن علي عليه السالم قال: ملا قبض رسول اهلل صلى اهلل عليه و 

ترون نين يدفن النيب؟ فقال علي: إن شئتم حدثتكم، قالوا: حدثنا، قال: مسعت رسول 
اهلل ( يقول: ))لعن اهلل اليهود والنصارى كما اختذوا قبور ننبيائهم مساجد إنه  م يقبض نيب 

حفروا موضع إال دفن يف مكانه الذي قبض فيه(( قال: فلما خرجت من فيه حنو فراشه، مث 
الفراش، فلما فرغوا قالوا: ما ترى نلحد نم نضرح؟ فقال علي: مسعت رسول اهلل صلى اهلل 

 عليه وآله وسلم يقول: ))اللحد لنا والضرح لغرينا((.

حدثنا نبو احلسني بن إمساعيل قال: حدثنا نبو بكر بن هارون قال: حدثنا عمرو بن علي 
 عن عثمان بن عمري عن زاذان. قال: حدثنا نبو داود قال: حدثنا شريك

عن جرير نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))نحلدوا وال تشقوا، اللحد لنا والشق 
 لغرينا((.

وحدثنا علي بن إمساعيل قال: حدثنا نبو بكر قال: حدثنا حممد بن إسحاق، قال: حدثنا 
 نكدر.حممد بن الصلت، قال: حدثنا حممد بن عبد امللك عن حممد بن امل

عن جابر بن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))اللحد لنا والشق 
 لغرينا((

 يف النهي عن املغاالة يف الكفن
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا ابن عقدة إجازة قال: حدثنا املنذر 
مد قرآة قال: حدثنا احلسني بن حممد بن علي اأَلَزوي قال: حدثنا سليمان بن عمرو بن حم

 عن عبد اهلل بن احلسني عن آبائه.



عن علي عليه السالم قال: كفنوين كفنا بني الكفنني، فإين مسعت رسول اهلل ( يقول: ))ال 
 تغالوا يف الكفن فإنه يسلب سلبا( سريعا((.

رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور قال:  ونخربنا السيد نبو العباس
 حدثين نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد بن علي عن آبائه.

عن علي عليه السالم قال: كفن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يف ثالثة نثواب، 
 ثوبني ميانيني نحدمها سحق واألخر قميص كان يتجمل فيه.

فأّما ما روي عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم نن ثوبان موىل رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله وسلم فرش يف قربه قطيفة محراء كانت نهديت له من اإلسكندرية، فذلك كان خاصا( 

 للنيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم وال جيوز لغريه.
نيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ننه هنى نن وروينا عن حممد بن علي الباقر عليه السالم عن ال

 يءاد على قرب تراب  م خيرج منه.

 النهي عن جتصيص القبور
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد األمناهي قال: حدثنا نبو 
اذكوين قال: حدثنا عبد الوارث مسلم الكشي قال: حدثنا سليمان بن جلود الش

 قال:حدثنا نيوب عن نيب الءبري.
 عن جابر نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم هنى عن جتصيص القبور.

 يف رفع القرب قدر شرب ورش املاء عليه ووضع احلصى عليه
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نمحد بن علي بن عافية قال: حدثنا ابن نيب  نخربنا السيد نبو العباس احلسين قال: نخربنا
 عءرة قال: حدثنا إمساعيل بن هبرام الليثي عن الدراوردي عن جعفر.

عن نبيه نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ملا دفن رفع قربه شربا(، ورش عليه ماء، وجعل 
 عليه حصى.

ل: حدثنا ابن نيب عءرة قال: نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا ابن عافية قا



 حدثنا إمساعيل.
 عن حممد بن جعفر بن حممد قال:كان نيب يتعاهد قرب نبيه يرش املاء واحلصى.

 يف نن الرجل يسل سال( وما يقال عند وضع امليت يف حلده؟
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

بو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا ن
 منصور قال: حدثنا نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد عن آبائه.

عن علي عليه السالم قال: )يسل الرجل سال(، ويكون نوىل الناس بالرجل يف مقدمه، ونوىل 
 الناس باملرنة يف مؤخرها(.

 قال: ونمجع آل الرسول ( على نن امليت يسل سال(.
هكذا نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور و 

قال:حدثنا نمحد بن عيسى عن احلسني بن علوان عن نيب خالد عن زيد بن علي عن 
 آبائه.

عن علي عليه السالم قال: آخر جنازة صلى عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
عبد املطلب، مث جاء حىت جل  على شفري القرب، مث نمر بالسرير  جنازة رجل من ولد

فوضع من قبل رجلي اللحد، مث نمر به فسل سال، مث قال: ضعوه يف حفرته زجنبه األمين 
بسم اهلل ويف سبيل اهلل وعلى ملة رسول اهلل، ال تكبوه لوجهه، وال  -مستقبل القبلة وقولوا:

يستبني لك، مث قولوا: اللهم لقنه حجته واصعد تلقوه لقفائه، ضع يدك على فمه حىت 
بروحه ولقه منك رضوانا(، فلما نلقى عليه الرتاب قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
فدعا مبا شاء نن يدعو له، مث قال: ))اللهم جاف األرض عن جنبه، ونصعد روحه، ولقه 

 منك رضوانا(((.
رغنا من دفنه جاء رجل فقال: يا رسول اهلل إين  م ويف رواية عبد العءيء بن إسحاق: فلما ف

ندرك الصالة عليه، افأصلي على قربه؟ قال: ))ال، ولكن قم على قربه فادع ألخيك وترحم 
 عليه واستغفر له((.



 يف دفن ازجماعة مع الضرورة يف القرب الواحد
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
صلى اهلل عليه وآله وسلم يوم نحد ملا كثر القتلى من  والوجه فيه: ما روي عن رسول اهلل

نصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وعجءوا عن حفر القبور، فأمر ( نن يدفن 
 االثنني والثالثة يف قرب واحد، وحجء بينهم حبواجء من تراب.

 يف ثواب احلثي على امليت وما يقال عنده من الذكر؟
 بالل رمحه اهلل:قال نبو احلسن علي بن 

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
 منصور املرادي قال: حدثنا احلكم بن سليمان عن إسحاق بن جنيح عن عطاء اخلراساين.

ثالث عن نيب هريرة قال: قال النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))من حثى يف قرب نخيه 
 حفنات من تراب كفر عنه من ذنوبه ذنوب عام((.

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
 منصور قال:حدثنا حسني بن نصر عن خالد بن عيسى عن حصني عن جعفر عن نبيه.

وتصديق برسولك،  عن علي عليه السالم: ننه كان إذا حثا على ميت قال: إميان بك،
وإميان ببعثك، هذا ما وعد اهلل ورسوله، وصدق اهلل ورسوله، مث قال: من فعل ذلك كان له 

 بكل ذرة من تراب حسنة.

 يف امليت إذا  م يوجد له كفن فإنه يواري مبا نمكن من النبات
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

ليه وآله وسلم يف عمه محءة حني قتل فدفنه واألصل فيه ما روي عن رسول اهلل صلى اهلل ع
النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم وعليه عبأة، إذا غطى هبا رجليه انكشف رنسه وإذا غطى 
 هبا رنسه انكشفت رجاله، فغطى هبا رنسه وجعل على رجليه شيئا( من نبات األرض.

 يف جنائء الرجال والنساء إذا اجتمعوا من يلي اإلمام منهم؟
 و احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:قال نب

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن حممد الروياين واحلسني بن 



نمحد املصري قاال: حدثنا احلسني بن علي بن احلسن قال: حدثنا زيد بن احلسني عن ابن 
 نيب نوي  عن نيب ضمرية عن نبيه عن جده.

كان يقول: )يقدم الرجال مما يلي الرجال وجيعل النساء بني القبلة عن علي عليه السالم ننه  
 وبني الرجال(.

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد األمناهي قال: حدثنا نبو يعقوب 
إمساعيل بن حممد الفارسي قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا ابن هليعة عن عطاء 

 بن نيب رباح.
نيب عمار قال: شهدت جنازة نم كلثوم بنت علي وابن هلا، فلما وضعا، جعل الرجل  عن

مما يلي القوم، واملرنة من ورائه إىل القبلة، ويف القوم نبو سعيد اخلدري وابن عباس ونبو هريرة 
 وابن عمر ونبو قتادة األنصاري، فلما انصرفوا سألتهم عن ذلك، فقالوا: هي السنة.

 يف غسل امليت
 ل نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:قا

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا 
علي بن حممد النخعي قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم 

 بن الءبرقان.
م يف غسل امليت، فقال: جتعله على عن نيب خالد قال: سألت زيد بن علي عليه السال

مغتسلة، وتوجهه حنو القبلة وتسرت عورته، مث توضئه وضوءه للصالة، مث تغسل رنسه وحليته 
وسائر جسده مباٍء وسدر، مث تغسل رنسه وحليته وسائر جسده مباٍء وكافور، مث تغسل رنسه 

نديل، مث توضع احلنوط وحليته مباٍء مفرد ال خيالطه شيء فذلك ثالث غسالت، مث تنشفه مب
يف رنسه وحليته، وتتبع بالكافور نثار سجوده، قوله: مث تغسل رنسه وحليته وسائر جسده 
مباٍء وسدر سقطت هذه ازجملة من شرح األحكام فأثبتناها من جمموع اإلمام زيد بن علي 

 عليهما السالم.
العلوي قال: حدثنا حممد بن نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد 

 منصور قال: حدثنا نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليه السالم قال:قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))نميا امرٍء مسلم 



عه وصلى غسل نخا( له مسلما( فلم يقذره و م ينظر إىل عورته، و م يذكر منه سوء(، مث شي
 عليه، مث جل  حىت يدىل يف حفرته خرج عطال( من ذنوبه((.

حدثنا علي بن إمساعيل الفقيه قال: حدثنا نبو بكر حممد بن هارون قال: حدثنا حممد بن 
 بشار قال:حدثنا عبد األعلى عن معمر عن الءهري.

صلى  عن سعيد بن املسيب نن علي بن نيب هالب عليه السالم هو الذي ويل غسل النيبّ 
اهلل عليه وآله وسلم فالتم  منه ما يلتم  من امليت، فلم جيد شيئا( فقال: )بأيب ونمي 

 هبت حيا( وهبت ميتا((.

 يف امليت يغسل مث حيدث به حدث إىل كم يغسل؟
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

 عليه وآله واألصل فيه حديث نم عطية من رواية حممد بن سريين: نن رسول اهلل صلى اهلل
 وسلم حني توفيت ابنته، قال: ))اغسلوها ثالثا، نو مخسا(، نو نكثر من ذلك((.

 يف ننه ُيَصلى على امليت يف ني وقت شاء إال يف األوقات املنهي عنها
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

 بن حكيم حدثنا علي بن إمساعيل الفقيه قال: حدثنا نبو بكر بن هارون قال: حدثنا حيىي
املقومي قال: حدثنا عبد الرمحن بن مهدي قال: حدثنا موسى بن علي بن رباح قال: 

مسعت نيب قال: مسعت عقبة بن عامر ازجهين يقول: ثالث ساعات كان رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله وسلم ينهانا نن نصلي فيهن ونن نقرب فيهن موتانا، حني تطلع الشم  بازغة 

يقوم قائم الظهرية حىت تءول الشم ، وحني تضيف الشم  للغروب  حىت ترتفع، وحني
 حىت تغرب.

والدليل على صحة ذلك ما روى لنا عن الطحاوي قال: حدثنا نبو بكرة قال: حدثنا نبو 
 نمحد قال: )حدثنا( حممد بن مسلم عن عمرو بن دينار.

وآله وسلم يف قرب وهو  عن جابر قال: رؤي يف املقربة ليال نار فإذا النيّب صلى اهلل عليه
 يقول: ))ناولوين صاحبكم((.

قال الطحاوي: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا حيىي بن حيىي قال: حدثنا هشيم عن 



 عثمان بن حكيم األنصاري عن خارجة بن زيد.
عن زيد بن ثابت نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))ال اعرفن نحدا( من 

 آذنتموين للصالة عليه، فإن صاليت عليهم رمحة((.املؤمنني مات إال 

 يف الصالة على ازجنازة يف املسجد
قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل قال السيد نبو العباس رمحه اهلل: وتكره الصالة على 

 ازجنائء يف املساجد.
هارون قال نبو احلسن: واألصل فيه َما حدثنا علي بن إمساعيل قال: حدثنا نبو بكر بن 

قال: حدثنا حممد بن بشار وعمرو بن علي قاال: حدثنا حيىي بن سعيد قال: حدثنا ابن 
 نيب ذئب عن صاحل موىل التؤمة.

عن نيب هريرة عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))من صلى على جنازة يف املسجد 
 فال شيء له((.

ي قال: حدثنا نمحد بن داود واحتج من حوز ذلك يف املساجد مبا روي لنا عن الطحاو 
 قال:حدثنا يعقوب بن محيد قال: حدثنا حممد بن إمساعيل عن الضحاك بن عثمان.

عن نيب النضر موىل عمر بن عبيد اهلل عن نيب سلمة بن عبد الرمحن. نن عائشه حني توىف 
سعد بن نيب وقاص قالت: ندخلوا به املسجد حىت نصلي عليه فأنكر الناس ذلك، فقالت: 

 د صلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم على سهيل بن البيضاء يف املسجد.لق
قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا نسد بن موسى قال: 

 حدثنا ابن نيب ذئب عن صاحل موىل التؤمة.
املسجد  عن نيب هريرة عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))من صلى على جنازة يف

 فال شيء له((.

 نين يقف اإلمام من الرجل واملرنة؟
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي بن 
حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم احملاري قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: 



 ثنا إبراهيم بن الءبرقان عن نيب خالد قال: حدثين زيد بن علي عن آبائه.حد
عن علي صلوات اهلل عليه: إنه كان إذا صلى على جنازة رجل قام عند سرته، وإذا كانت 

 امرنة قام حيال ثدييها.
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن حممد الروياين واحلسني بن نمحد 

صري قاال: حدثنا احلسني بن علي بن احلسن قال: حدثنا زيد بن احلسني عن ابن نيب امل
 نوي  عن احلسني بن عبد اهلل بن ضمرية عن نبيه عن جده.

 عن علي عليه السالم ننه كان يقول: )يقوم الذي يصلي على ازجنازة حذو صدرها(.

 يف تربيع القرب
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

صل فيه ما روينا عن جعفر بن حممد عليه السالم عن نبيه نن النيّب صلى اهلل عليه وآله واأل
 وسلم ملا ُدفن رُفع قربه قدر شرب وُرش عليه املاء وجعل عليه حصباء.

 من نوىل بالصالة على امليت
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

آله وسلم ننه قال: ))إن القرب مملؤة وروينا عن نن  بن مالك عن النيّب صلى اهلل عليه و 
 ظلمة حىت يصلى عليها((.

قال السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل: ونوىل الناس بالصالة على امليت عند القسم عليه 
السالم إمام املسلمني، فإن  م يكن إمام فأوالهم األقرب فاألقرب من العصبات.. كما 

 عليه السالم. روى زيد بن علي عن نبيه عن جده عن علي

 كتاب البيع
يقول املفتقر إىل رمحة اهلل حممد بن احلسن بن حممد بن حيىي العجري املؤيدي اليحيوي 
احلسين وفقه اهلل من هنا إىل نخر الكتاب منقول من تتمة االعتصام للسيد العالمة نمحد 

م إال على بن يوسف زبارة رمحه اهلل، وذلك وفاء( بالوعد، ألنا  م نعثر من شرح األحكا
ازجءء األول إىل ازجنائء، وقد تضمن الطهارة، واحلج، والنكاح، والطالق وازجنائء( ألن 

العالمة احلافظ علي بن بالل رمحه اهلل شرح األحكام قبل ترتيب ابن نيب حريصة رمحه اهلل 



 هلا.
محد بن نما بقية األجءاء من شرح األحكام فلم نعثر عليها، ووجدنا السيد العالمة احلافظ ن

يوسف زبارة رمحه اهلل يف تتمة االعتصام املسمى ب )ننوار التمام( ينقل من األجءاء اأُلَخِر إىل 
آخر الكتاب وهو الوحيد يف نقله منها، فالظاهر ننه كان لديه نسخة كاملة، فرتجح نقل 

 ما ذكره يف التتمة، ونسبه إىل شرح األحكام لتتمم الفائدة، فنقول وباهلل نستعني.

 نفضل الكسب والبيع املربور يف
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق الكويف قال: حدثنا 
علي بن حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم 

 بن الءبرقان عن نيب خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.املنقري قال: حدثنا إبراهيم 
عن علي عليهم السالم قال: جاء رجل إىل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال: يا رسول 

 اهلل ني الكسب نفضل؟ قال: ))عمل الرجل بيده، وكل بيع مربور((.

 يف تفسري قوله تعاىل:}ِإَذا َتَدايَنُتْم ِبَدْيٍن {
 حلسن علي بن بالل رمحه اهلل .قال نبو ا

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد اهلل بن احلسن االيوازي قال: 
نخربنا جعفر بن حممد النريوسي قال: سألت القسم بن إبراهيم عليه السالم عن قوله 

[، هل ذلك فرض 212وُه{]البقرة:تعاىل: }ِإَذا َتَدايَنُتْم ِبَدْيٍن ِإىَل َنَجٍل ُمَسمًّى فَاْكتُبُ 
عليهم؟ قال: نعم فرض عليهم فيمن  م يأمنوا، ولي  بفرض عليهم فيمن نمنوا، فاجرا( كان 

 املؤمتن نو برا(، مؤسرا( كان الغرمي نو معسرا(.

 يف اخليار للبيعني حىت يفرتقا عن رضا
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

ه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي بن نخربنا السيد نبو العباس رمح
حممد النخعي قال: حدثنا احملاريب قال:حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثين إبراهيم بن 

 الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.



  يفرتقا عن رضى.عن علي عليه السالم: البيعان باخليار فيما تبايعا فيه حىت
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا احلسني بن 
القسم قال: حدثنا نمحد بن حممد عن عمه علي عن خاله نيب هاشم قال: حدثين نبوك 

 احلسن بن علي عن نبيه عن جده.
هلل عليه وآله وسلم : ))كل عن علي بن احلسني عليهم السالم قال: قال رسول اهلل صلى ا

 متبايعني فكل واحد منهما على صاحبه باخليار ما  م يفرتقا نو يكون خيار((.
قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا وهب قال: حدثنا شعبة عن 

 قتادة عن نيب اخلليل عن عبد اهلل بن احلارث.
له وسلم قال: ))البيعان باخليار حىت يفرتقا، عن حكيم بن حءام عن النيّب صلى اهلل عليه وآ

نو ما  م يفرتقا، فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما، وإن كذبا وكتما حمقت بركة 
 بيعهما((.

 يف نن مثن الكلب سحت
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

حدثنا عبيد بن  نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد األمناهي قال:
شريك قال: حدثنا ابن نيب مرمي قال: نخربنا حيىي بن نيوب قال: حدثين املثىن بن صباح 

 عن عطاء بن نيب رباح.
عن نيب هريرة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))مثن الكلب سحت، إال  

 كلب صيد((.
 نيب الءبري. وروى نبو كريب قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا ابن سلمة عن

عن جابر: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم هنى عن مثن الكلب إال كلب الصيد 
 والسنور.

 يف حترمي بيع امليتة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن بالل قال: حدثنا حممد بن عبد 



 إمساعيل بن نمية قال: حدثنا روح) ( بن دراج.العءيء قال:حدثنا 
عن ابن نيب ليلى عن احلكم: نن عليا( عليه السالم قتل نوفل املخءومي، فبعث املشركون إىل 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يشرتون جيفته بعشرة آالف فقال: ))إنا ال نأكل 

 نمثان املوتى((.
ال: نخربنا حممد بن بالل قال: حدثنا سفيان عن ابن نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل ق
 نيب ليلى عن احلكم عن مقسم.

عن ابن عباس رضي اهلل عنه: نن عظيما( من عظماء املشركني نصيب، فجاء املشركون 
يشرتون جيفته من املسلمني، فسألوا النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم فكره بيعه، نو هنى 

 عنه.

 ديف حترمي بيع نم الول
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد الرمحن بن حسني األسدي 
قال: حدثنا حممد بن  –يعرف بابن ديءيل  –قاضي مهدان قال:نخربنا إبراهيم بن احلسني 

م عن حسني بن عبد إمساعيل ازجعفري من ولد الطيار حدثين عبد اهلل بن سلمه بن نسل
 اهلل اهلامشي عن عكرمة.

عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إلم إبراهيم 
 نعتقها ولدها((.

 يف جواز بيع املدبر للضرورة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

داود بن نصر قال: حدثنا حممد بن  نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن
 عبد العءيء الكالري قال: حدثنا حممد بن سعيد قال: حدثنا شريك.

عن سلمة بن كهيل ونيب الءبري نن رجال( دبر مملوكا(. مث مات وعليه دين، فباعه النيّب صلى 
 اهلل عليه وآله وسلم يف دينه.

بن حممد بن مهروية قال: حدثنا العباس نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي 



الدوري قال: حدثنا حممد بن عبيد الطنافسي قال: حدثنا إمساعيل بن نيب خالد عن سلمة 
 بن كهيل عن عطاء بن نيب رباح.

عن جابر بن عبد اهلل: نن رجال( نعتق عبدا( له عن دبر،و م يكن له مال غريه، فباع رسول 
 لعبد بثمان مائة درهم ودفعه إىل مواله.اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ا

 فيمن له ماء على ظهر الطريق ومنعه سائبة الطريق
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق الكويف قال: حدثنا 
اريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم علي بن حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم احمل

 عن إبراهيم بن الءبرقان عن نيب خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.
عن علي عليهم السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ثالثة ال ينظر 
يق اهلل إليهم يوم القيامة وال يءكيهم وهلم عذاب نليم، فذكر رجال( له ماء على ظهر الطر 

 مينعه سائبة الطريق((.

 يف البيوع املنهي عنها
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
 منصور قال: حدثنا ابن صبيح عن حسني عن نيب خالد عن زيد بن علي عن آبائه.

سالم قال: )هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عن شرهني يف عن علي عليهم ال
بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ما لي  عندك، وعن ربح ما  م يضمن، وبيع ما م يقبض، 

 وعن بيع املالمسة، وعن بيع املنابذة وهرح احلصاة، وعن بيع الغرر، وعن بيع اآلبق(.
نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي بن نخربنا نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: 

حممد النخعي قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم بن 
 الءبرقان عن نيب خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.

 عن علي عليهم السالم قال: )هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عن شرهني يف
بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع مالي  عندك، وعن ربح ما م يضمن، وبيع ما م يقبض، 



وعن بيع املالمسة، وعن بيع املنابذة، وعن هرح احلصاة، وعن بيع الغرر، وعن بيع العبد 
 اآلبق(.

نخربتا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا 
حممد النخعي قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم علي بن 

 بن الءبرقان عن نيب خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.
عن علي عليهم السالم قال: )هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عن بيع الصدقة 

 حىت تقبض، وعن بيع اخلم  حىت حياز(.

نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن منصور  نخربنا
قال:حدثنا عبدة بن عبد الرحيم عن ضمرة بن ربيعة قال: حدثنا عباد بن قي  عن عثمان 

 األعرج عن احلسن.
عن عمران بن حصني قال: هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عن بيع ما يف ضروع 

بل نن حتلب، وعن بيع جنني يف بطون األنعام، وعن السمك يف املاء، وعن بيع املاشية ق
 املضامني واملالقيح وحبل احلبلة، وعن بيع الغرر.

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا 
قال: حدثين إبراهيم بن  علي بن حممد قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم

 الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.
عن علي عليهم السالم قال: )هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عن بيع الشجرة 

 .-يعين تصفر نو حتمر –حىت تعقد، وعن بيع الثمرة حىت تءهو( 
 قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور قال: نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل

 حدثنا عثمان بن نيب شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع.
عن ابن عمر قال: هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عن املءابنة، واملءابنة: بيع مثر 

 كيال(، وبيع الءرع باحلنطة.  النخل بالتمر كيال(، وبيع العنب بالءبيب

وهكذا روينا عن نمري املؤمنني علي عليه السالم فيما نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل 
قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي بن حممد قال: حدثنا سليمان بن 



حدثين نبو خالد  إبراهيم قال: ننبأنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الءبرقان قال:
 عن زيد بن علي عن نبيه جده.

 عن علي عليهم السالم: ننه كره بيع الرهب بالتمر، وقال: ننه ينقص إذا جف.
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا يوسف بن حممد الكسائي قال: حدثنا 

خالد الءجني قال:  العباس الدوري قال: حدثنا داود بن مهران الدباغ قال: حدثنا مسلم بن
 مسعت يسار بن عبد الرمحن يقول:

مسعت جابر بن عبد اهلل يقول: هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عن املءابنة 
واحملاقلة واملخابرة إال يف العرايا، مث مسعته يقول: ))فمن  م يتب فليأذن حبرب من اهلل 

 ورسوله((.
ل: نخربنا نمحد بن سعيد قال: حدثنا عبد الرمحن بن نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قا

 بشري بن احلكم العبدي قال: حدثنا سفيان بن عيينه عن نيب الءبري.
 عن جابر نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم نمر بوضع ازجوايح.

 يف ننه حيرم التفريق بني ذوي األرحام
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا ابن عقدة إجازة، قال: حدثنا املنذر نخربنا السيد 
قال: حدثنا سليمان  –يعين ابن علي األزدي  –بن حممد قال: حدثنا احلسني بن حممد 

 بن عمر النخعي عن عبد اهلل بن احلسن عن آبائه.
اهلل ( نن يرجتعه ونن ال عن علي عليهم السالم: ننه قدم بأخوين، فباع نحدمها، فأمره رسول 

 يفرق بينهما.
قال العالمة احلافظ نمحد بن يوسف زبارة رمحه اهلل )قلت(: وحيمل على نن هلما نّما( 

 .-ني يف )شرح األحكام( -جتمعهما، لتوافق الرواية اآلخرة، مث قال: وفيه 
نا عمار قال: نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو بكر الصواف، قال: نخرب 

حدثنا حيىي بن آدم عن عبد السالم بن حرب عن يءيد بن عبد الرمحن عن احلكم بن عتيبة 
 عن ميمون بن نيب شبيب.



عن علي عليه السالم: ننه باع ففرق بني امرنة وابنها، فبلغ النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم 
 فنهاه عن ذلك ورد البيع.

 النهي عن بيع احلاضر للبادي
 نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:قال 

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن حممد بن إمساعيل قال: حدثنا نمحد 
بن شعيب نبو عبد الرمحن النسوي يف الصحاح عن حممد بن يسار قال: حدثين ابن 

 الءبرقان قال: حدثين يون  بن عبيد.
 آله وسلم هنى نن يبع حاضر لباد.عن نن : نن النيّب صلى اهلل عليه و 

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا الصواف حممد بن علي قال: نخربنا عمار 
قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا نبو الءبري ننه مسع جابر يقول: ال يبيع حاضر لباد، 

 دعوا الناس يرزق اهلل بعضهم من بعض.
س رمحه اهلل قال: نخربنا ابن الرباء قال: نخربنا إسحاق بن موسى ونخربنا السيد نبو العبا

الرملي قال: حدثنا ربيعة بن احلارث قال: حدثنا عبد اهلل بن عبد ازجبار قال: حدثنا سويد 
 عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه.

اضر للباد، عن علي عليهم السالم عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))ال يبيع احل
 وال املهاجر لإلعرايب((.

 يف ننه حيرم تلقي ازجلب حىت يهبط يف السوق
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

قال حيىي بن احلسني عليه السالم: وال ينبغي للحاضرين نن يستقبلوا البادين فيشرتوا منهم 
 جلبهم فيبيعوه ألنفسهم.

روى هبذا املعىن عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم  قال السيد نبو العباس رمحه اهلل: وقد
 ننه هنى عن استقبال ازجلوبة، وقد بني اهلادي إىل احلق عليه السالم.

وجهه: نن يف ذلك خديعة ألهل ازجلب قبل تبينهم السعر، وإغالء على نهل احلضر إذا 
كبان لريتفقوا جبلبهم، دخلوا به البلد، وقد قيل: نن حماويج نهل املدينة كانوا ينتظرون الر 



فنهى النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم األقوياء عن استقباهلم واالبتياع منهم ليغلوا على ذوي 
 احلاجة.

 قال نبو احلسن: وقد ُرويت نخبار عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم يف هذا املعىن.
 باهل. وذهب بعض الناس إىل نن من تلقى شيئا( قبل دخوله السوق فشراؤه

وقال آخرون: وهو مذهب اإلمام اهلادي عليه السالم ونيب حنيفة والشافعي: نن كل مدينة 
يضر التلقي بأهلها، فالتلقي فيها مكروه والشراء جائء، وكل مدينة ال يضر التلقي بأهلها 

 فال بأس بالتلقي فيها.
االيلي  واحتج من نبطل الشراء مبا روينا عن الطحاوي قال:حدثنا حممد بن عءيء

 قال:حدثنا سالمة عن عقيل عن نافع.
عن ابن عمر، نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم هنى نن يتلقى السلع حىت هتبط 

 السوق.
قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا نمحد بن داود قال: حدثنا يعقوب بن محيد قال: 

 حدثنا عبد العءيء بن حممد عن داود بن صاحل بن دينار عن نبيه.

عن نيب سعيد، نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))ال تلقوا شيئا( من البيوع 
 حىت يقوم من سوقكم((.

وحجة حيىي بن احلسني عليه السالم .. ما روينا عن الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: 
 حدثنا نبو بكر بن نيب شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبد اهلل عن نافع.

عمر قال: كنا نتلقى الركبان فنشرتي منهم الطعام جءافا(، فنهانا رسول اهلل ( نن عن ابن 
 نبيعه حىت حنوله من مكانه نو ننقله.

 يف النهي عن النوم قبل هلوع الشم  والتلقي واالحتكار والنظر يف النجوم
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
قال: نخربنا نبو نمحد الفرايضي قال: حدثنا  نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل

احلارث بن نيب نسامة قال: حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن الربيع بن حبيب عن نوفل بن 
 عبد امللك عن نبيه.



عن علي عليه السالم قال: )هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عن النوم قبل هلوع 
، وهنى عن النظر يف النجوم، ونمر بإسباغ الشم ، وعن التلقي، وعن احلكرة بالبلد
 الطهور، وهنى نن ننءي احلمري على اخليل(.

نخربنا نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
 منصور قال: حدثنا نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد بن علي عن آبائه.

 قال: )حمتكر الطعام آمث عاص(.عن علي عليهم السالم 

 يف بيع األجناس بعضها ببعض
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن يءيد بن خملد قال: حدثنا 
 نيب قال:حدثنا وكيع عن ابن نيب خالد عن حكيم بن جابر األمحسي.

ال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول: ))الذهب عن عبادة بن الصامت ق
 بالذهب، الكفة بالكفة، الفضة بالفضة، الكفة بالكفة(( حىت خص امللح.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن يءيد بن خملد قال: حدثنا نيب قال: 
 العبدي. حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح قال: حدثنا نبو نضرة

عن نيب سعيد اخلدري: نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم نيت بتمر، فأنكره، فقال: ))ما 
 هذا((؟ قالوا: يا رسول اهلل نعطينا صاعني ونخذنا صاعا( واحدا(، فقال: ))نردده((.

قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن عبد الرمحن قال: حدثنا عفان قال: حدثنا 
 ثنا قتادة عن نيب اخلليل عن مسلم املكي.مهام قال:حد

عن نيب األشعث الصنعاين ننه شهد خطبة عبادة ننه حدث النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم 
ننه قال: ))الذهب بالذهب وزنا( بوزن، والفضة بالفضة وزنا( بوزن، الرب بالرب كيال( بكيل، 

د، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، فمن والشعري بالشعري، وال بأس بدفع الشعري بالتمر يدا( بي
 زاد نو استءاد فقد نرىب((.

قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا نبو بكرة قال: حدثنا عمر بن يون  قال: حدثنا 
عاصم بن حممد حدثين زيد بن حممد قال: حدثين نافع قال: مشى ابن عمر إىل رافع بن 



خل عليه، فسأله عنه، فقال رافع: خديج يف حديث بلغه عنه يف شأن الصرف، فأتاه فد
مسعته نذناي، ونبصرته عيناي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول: ))ال تشفوا 
الدنيار على الدينار، وال الدرهم على الدرهم، وال تبيعوا غائبا( منه بناجء وإن استنظرك 

 حىت يدخل عتبة بابه((.
ن الربيع قال: حدثنا إسحاق الفءاري عن قال الطحاوي: حدثنا فهد قال: حدثنا احلسن ب

 املغرية عن مقسم.
عن نبيه عن نيب صاحل السمان قال: كنت جالسا( عند علي بن نيب هالب، فأتاه رجل 

فقال: يكون عندي الدراهم فال تنفق عين يف حاجيت فأشرتي هبا دراهم، جتوز عين واهظم 
 اشرت بذهبك ورقا(، مث ننفقها فيما فيها؟ فقال علي عليه السالم: اشرت بدرامهك ذهبا(، مث

 شئت.

 يف النهي عن بيع اللحم باحليوان وجواز بيع احليوان واحد باثنني
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن علي قال: حدثنا نبو بكر بن 
قال: حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا داود هارون الروياين قال: حدثنا عباس الدوري 

 بن عبد الرمحن عن معمر عن حيىي بن نيب كثري عن عكرمة.
عن ابن عباس رضي اهلل عنه: نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم هنى عن بيع اللحم 

 باحليوان.
عبد  نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن بالل قال: حدثنا حممد بن

العءيء الكالري قال: حدثنا احلسن بن احلسني العرين عن علي بن القسم الكندي عن ابن 
 نيب رافع عن نبيه.

 عن جده قال: كره علي عليه السالم بيع شيء من احليوان واحدا( بأكثر مؤخرا(.
 ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو نمحد الفرايضي قال: حدثنا نبو حامت

 قال: حدثنا نبو غسان قال: حدثنا مرمي بن سفيان عن حجاج عن نيب الءبري.
عن جابر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))احليوان اثنني بواحد ال بأس 

 به وال خري فيه نساء(((.



قال: ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد قال: حدثنا عبيد بن شريك 
 حدثنا نبو صاحل احلراين قال:حدثنا ابن هليعة عن نيب الءبري.

 عن جابر: نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم باع عبدا( بعبدين.
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد قال: حدثنا علي بن عبد العءيء 

 سلمة عن حممد بن إسحاق.قال: حدثنا احلجاج بن املنهال قال:حدثنا محاد بن 

عن زيد بن عبد اهلل بن قسيط نن عليا( عليه السالم باع من رجل بعريا( ببعريين فقال له: 
 ادفع إيل البعري حىت آتيك بالبعريين، فقال: ال تفارقين خطامه حىت تأيت بالبعريين.
قال: فأّما حديث نيب رافع الذي رويناه عن الطحاوي، حدثنا يون ، نخربنا ابن وهب 

 نخربين مالك عن زيد بن نسلم عن عطاء بن يسار.
عن نيب رافع نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم استسلف من رجل بكرا(، فقدمت اليه 
من إبل الصدقة شيئا(، فأمر نبا رافع نن يقضي الرجل بكره، فرجع اليه نبو رافع، فقال:  م 

إياه، إن خيار الناس نحسنهم قضاء(((، دل على نجد فيها إال خيارا( رباعيا(، فقال: ))نعطه 
وقد جوزه الشافعي، قيل هلم: جيوز قبل نن يكون حترمي الربا، وملا حرم … جواز االستقراض

 الربا صار منسوخا، مجعا بني األحاديث املتقدمة وتغليبا زجانب احلظر. واهلل نعلم.

 النهي عن بيع املضطر
 :قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن بكر قال: حدثنا حممد بن سرور 
قال: حدثنا علي بن حممد الرتمذي عن نبيه عن صاحل بن حممد عن الوصايف عن عبد اهلل 

 بن عبد اهلل بن عمر.
 عن علي عليه السالم قال: )يأيت على الناس زمان عضوض، يعض املؤسرون على ما يف

َنُكْم {]البقرة: [، 222نيديهم، يتبايعون بالعينة(، وقال اهلل تعاىل:}َوالَ تَنَسْوا اْلَفْضَل بَ ي ْ
وقد هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عن بيع املضطر، نخوك املسلم إن استقرضك 

 فأقرضه، وإن استعانك فأعنه، وإن احتاج إليك فأعطه.



 يار فيهايف بيع احملفالت ونن للمشرتي اخل
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن احلسن البجلي قال: حدثنا ابن 
 شجاع قال:حدثنا نبو نسامة عن املسعودي عن جابر عن نيب الضحى عن مسروق.

الصادق املصدوق قال:  عن عبد اهلل قال: حدثنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وهو
 ))بيع احملفالت خالبة، وال حتل اخلالبة ملسلم((.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا نبو نمحد البخاري قال: حدثنا نبو حامت 
الرازي قال:حدثنا داود ازجعفري قال: حدثنا عبد العءيء بن حممد بن سليمان الكرماين عن 

 بن ازجراح. نيب عبيد موىل أليب عبيدة
عن نيب هريرة نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))من اشرتى شاة قد حفلت 

 نمسكها ليلة، فإن رضيها نمسكها؛ وإال رد معها مدا( من متر((.

 يف ازجارية املعيوبة إذا وهيها املشرتي فال خيار له وإمنا يرد البائع للمشرتي قيمة العيب
 بالل رمحه اهلل:قال نبو احلسن علي بن 

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن يءيد بن خملد قال: حدثين 
 نيب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن حممد عن نبيه.

عن علي بن احلسني نن عليا( عليه السالم قال: إذا وهيها املشرتي مث وجد هبا عيبا( فهي 
بائع قيمة العيب، وال يرد املشرتي على البائع العشر نو نصف العشر من ماله ويرد عليه ال

 مبنءلة الكرى.

 الشروط يف البيع
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا مهاجر بن علي قال: حدثنا عبد اهلل 
ن الذهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن بن نيوب بن زاذان قال: حدثنا حممد بن سليما

سعيد قال: قدمت مكة. فوجدت هبا نبا حنيفة وابن نيب ليلى وابن شربمة، فأتيت نبا 
حنيفة فقلت: ما تقول رمحك اهلل يف رجل باع بيعا( وشرط شرها(؟ قال: البيع فاسد. 



، مث نتيت والشرط فاسد، فأتيت ابن نيب ليلى، فسألته، فقال: البيع جائء، والشرط فاسد
ابن شربمه، فقال: البيع جائء،والشرط جائء، فقال: سبحان اهلل، ثالثة من نهل العراق قد 

… اختلفتم علّي يف مسألة واحدة، فأتيت نبا حنيفة فأخربته فقال: ال ندري ما قد قاال 
 حدثين عمرو بن شعيب عن نبيه.

بيع، وقال: ))البيع باهل،  عن جده نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم هنى عن شرهني يف
 والشرط باهل((.

حدثين هشام بن عروة عن … مث نتيت ابن نيب ليلى فأخربته، فقال: ال ندري ما قد قاال 
 نبيه.

عن عائشة قالت: نمرين رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نن نشرتي بريرة فأعتقها، البيع 
 جائء، والشرط باهل.

حدثين مسعر بن كدام عن حمارب … فقال: ال ندري ما قاال مث نتيت ابن شربمة فأخربته 
 بن دثار.

عن جابر بن عبد اهلل قال: بعت النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ناقة، فشرط يل محال( إىل 
 املدينة، البيع جائء والشرط جائء.

 االقالة وفضلها
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

ه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي بن نخربنا السيد نبو العباس رمح
حممد قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثين إبراهيم بن الءبرقان عن 

 نيب خالد قال:حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.
وسلم : ))من عن علي بن نيب هالب عليه السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

نقال نادما(، نقاله اهلل عّء وجّل نفسه يوم القيامة، ومن ننظر معسرا(، نو وضع له، نظله اهلل 
 جل شأنه يف ظل عرشه((.

 القرض والءيادة عليه
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:



علي بن  نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن سعيد قال: حدثنا عمر بن
 عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينه عن مسعر عن حمارب.

 عن جابر قال: كان يل على النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم دين فءادين.
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو بكر الصواف قال: نخربنا عمار 

 .بن رجاء قال: حدثنا يءيد بن هارون قال: حدثنا مسعر
عن حمارب بن دثار قال: مسعت جابر بن عبد اهلل يقول: كان يل على النيب ( دين، فقضاين 

 وزادين.
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن علي الصواف قال: نخربنا حممد بن 
عن العباس بن علي الشامي قال: حدثنا حممد بن عمر الثعليب قال: حدثنا عبد اهلل بن منري 

 إمساعيل بن نيب خالد.
عن نبيه قال: كان يل على احلسن بن علي مائتا درهم، فجئت نتقاضاه. فقيل يل ننه يف 
احلمام. فجلست وخرج وعليه ثوبان قد اتءر بأحدمها واتشح باألخر قد صفر نظافريه 
باحلناء، فقمت إليه، فقلت: حقي نصلحك اهلل، فقال: ائت املنءل فأتى منءله، فجل ، 

ل: يا غالم هلم يل بالقدح النحاس، فأتاه بالقدح، فقال يل: اسكبه يف الرداء، فعديت قا
مائيت درهم حقي، وعددت فضل مائيت درهم، فقلت: إن هذه فضل على حقي، قال: 
خذها، قلت: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))كل قرض جر منفعة فهو 

 ا نعلم ما هي.ربا(( قال: خذها، فقد نعطيتكها ونن

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن بالل قال: حدثنا حممد بن 
عبد العءيء قال: حدثنا احلسن بن احلسني العرين عن علي بن القاسم الكندي عن ابن نيب 

 رافع عن نبيه.
فإن جوزي خريا( عن جده قال: قال علي عليه السالم: )من نقرض فال يشرتط إال مثلها، 

 منها نو نكثر فليقبل(.
قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن نيب داود قال: حدثنا نبو عمر احلوضي.....قال 
الطحاوي، وحدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا اخلصيب بن ناصح قال: حدثنا محاد بن 
ان سلمة عن حممد بن إسحاق عن يءيد بن نيب حبيب عن مسلم بن جبري عن نيب سفي



 عن عمرو بن حريث.
عن عبد اهلل بن عمرو: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نمره نن جيهء جيشا(، 
فنفذت اإلبل فأمره نن يأخذ يف قالص الصدقة، فجعل يأخذ البعري بالبعريين إىل إبل 

 الصدقة، مث نسخ ذلك.
ل: حدثنا نبو نمحد قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا حممد بن علي بن حمرز البغدادي قا
 الءبريي قال: حدثنا سفيان الثوري عن معمر عن حيىي بن نيب كثري.

 عن ابن عباس: إن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم هنى عن بيع احليوان باحليوان نسيئة.

 الصرف
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نبو حامت الرازي قال: حدثنا حممد بن  نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا
محاد الظهراين قال: حدثنا احلارث بن مسلم املقري ثقة عن سفيان عن حبيب بن نيب 

 ثابت عن ذكوان.
عن نيب سعيد، ننه قال البن عباس: صحبت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ما م 

قدم صحبة لرسول اهلل صلى اهلل تصحبه، وقرنت القرآن ما  م تقرنه، فقال ابن عباس: ننتم ن
عليه وآله وسلم مين، وما قرنت إال حنوا ما تقرنون، قال: فما هذا الذي تفيت يف الصرف؟ 
قال: حدثين نسامة بن زيد نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))ال ربا إال يف 

قول: ))الفضة الدين(( فقال نبو سعيد: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ي
 بالفضة وزنا( بوزن، والذهب بالذهب وزنا( بوزن((.

وروى يعقوب بن القعقاع عن معروف بن سعد ننه مسع نبا ازجوزاء يقول: كنت خادم ابن 
عباس تسع سنني. إذ جاءه رجل يوما( يسأله عن درهم بدرمهني، فقال ابن عباس: ونخذ 

نن نهعمه الربا، فقال الناس حوله: فواهلل  بعضد الرجل، مث رفع صوته فقال: إن هذا يأمرين
إن كنا نعمل هبذا من فتياك، فقال ابن عباس: نجل قد كنت نفيت بذلك، حىت نخربين نبو 
سعيد وابن عمران النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم هنى عن ذلك، فأنا نهناكم عنه، وحيمل 

خمتلفني مما يكال نو يوزن، نو  حديث نسامة: إمنا الربا يف النسيئة على نن يكون يف جنسني
 جن  واحد مما ال يكال وال يوزن.



ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن احلسني السويدي قال: حدثنا 
عمران بن جماشع قال: حدثنا إبراهيم بن حممد بن العباس الشافعي قال: حدثنا حممد بن 

 مد عن نبيه عن جده.العباس بن عثمان عن نبيه عن عمر بن حم
عن علي عليه السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))الدينار بالدينار، 
والدرهم بالدرهم، ال فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، ومن  

 كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق، والصرف هاوها((.

 باب الّسلم
 بالل رمحه اهلل تعاىل: قال نبو احلسن علي بن

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن يءيد بن خملد قال: حدثنا نيب قال: 
 حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن نيب حسان األعرج.

عن ابن عباس قال: نشهد نن السلف مضمون إىل نجل مسمى، نن اهلل قد نحله ونذن 
 [.212تعاىل: }ِإَذا َتَدايَنُتْم ِبَدْيٍن ِإىَل َنَجٍل ُمَسمًّى{]البقرة:فيه، مث قرن قوله 

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن يءيد بن خملد قال: حدثنا 
 نيب قال:حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن نيب جنيح عن عبد اهلل بن كثري عن نيب املنهال.

رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم املدينة، وهم يسلفون يف  عن ابن عباس قال: قدم
الثمار السنتني والثالث، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))من نسلم فليسلم 

 يف كيل معلوم، ووزن معلوم إىل نجل معلوم((.
دثنا نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن احلسني بن شيبة قال: ح

احلسني بن علي قال: حدثنا نبو بكر بن نيب شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن 
الشيباين عن حممد بن نيب اجملالد عن ابن نيب نوىف قال: نتيته قلت ننكم تسلفون على عهد 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ، قال: نعم، كما نصيب الغنائم على عهد رسول اهلل 

له وسلم ، فيأتينا نبط من ننباط الشام، فنسلفهم يف احلنطة والءبيب صلى اهلل عليه وآ
 والشعري، قلت: إىل من له زرع نو إىل من ال زرع له، فقال: ما نسأهلم عن ذلك.



 النهي عن السلم يف احليوان
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

بن يءيد بن خملد قال: حدثنا نيب قال: نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي 
 حدثنا وكيع عن شعبة عن احلكم عن إبراهيم.
 عن ابن مسعود: ننه هنى عن السلم يف احليوان.

 فيمن نسلم يف هعام إىل نجل فلم يوجد ذلك الطعام، هل يأخذ غريه؟
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي بن  نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل
حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مءاحم عن إبراهيم بن 

 الءبرقان عن نيب خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.
 عن علي سالم اهلل عليهم قال: )من نسلف يف هعام إىل نجل، فلم جيد عند صاحبه ذلك
الطعام، فقال: خذ مين غريه بسعر يومه،  م يكن له نن يأخذ إال الطعام الذي نسلم فيه نو 

 رنس ماله، ولي  له نن يأخذ نوعا( من الطعام غري ذلك النوع(.

 يف البيعني إذا اختلفا من القول قوله
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

بن رجا، قال: حدثنا نبو داود عن شعبة عن  نخربنا) ( نمحد بن سعيد، نخربنا عمار
 املسعودي.

عن القسم بن عبد الرمحن قال: قال عبد اهلل بن مسعود: مسعت رسول اهلل ( يقول: ))إذا 
 اختلف البايعان و م تكن بينة، فهو ما يقول رب السلعة، نو يتتاركان((.
ىي بن عثمان البغدادي واألصل يف التخالف والرتاد ما حدثونا عن احلضرمي قال:حدثنا حي

 قال:حدثنا إمساعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن حممد بن نيب ليلى عن نبيه.
عن جده قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إذا اختلف البايعان يف البيع 

 والسلعة قائمة بعينها م تستهلك، فالقول قول البائع نو يرتادان البيع((.



 كتاب الشفعة
 لشفعة بازجوارا

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن يءيد بن خملد قال: حدثنا نيب قال: 

 حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد امللك بن نيب سليمان عن عطاء.
ار نحق بشفعته ينتظر هبا، عن جابر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ازج

 وإن كان غائبا إذا كان هريقهما واحدة((.
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو احلسني الغازي قال: حدثنا ابن محيد 
 قال: حدثنا إبراهيم بن املختار عن إبراهيم بن جممع عن عبد الكرمي عن عمر بن نضلة.

 اهلل عليه وآله وسلم قال: ))ازجار نحق بشفعته((.عن سعيد بن زيد نن النيّب صلى 
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا ابن نيب حامت قال: حدثنا نبو سعيد األشج، 

 قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة عن عبد امللك عن عطاء.
فعة جاره ينتظر عن جابر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ازجار نحق بش

 هبا((.
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا علي بن يءيد بن خملد قال: حدثنا نيب قال: 

 حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة.
عن عمرو بن الشريد قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ازجار نوىل 

 بصقبه((.
 اس رمحه اهلل قال: حدثنا ابن يءيد قال: حدثنا نيب قال: حدثنا وكيع.ونخربنا السيد نبو العب

عن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن يعلي الطائفي قال: مسعت عمرو بن الشريد قال: قال 
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ازجار نحق بصقبة((.

 يف ننه ال شفعة لليهود وال للنصارى
 ل رمحه اهلل تعاىل:قال نبو احلسن علي بن بال

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن حممد بن مهرويه قال: 
 حدثنا حممد بن سنان قال: حدثنا نائل بن جنيح عن سفيان الثوري عن محيد.



عن نن  قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ال شفعة لليهودي وال 
 للنصراين((.

نا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن يءيد بن خملد قال: حدثنا نخرب 
 نيب قال:حدثنا وكيع عن احلسن بن صاحل الشيباين.
 عن الشعيب قال: لي  لليهودي وال للنصراين شفعة.

وحدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا ابن يءيد، قال حدثنا: نيب قال: 
 حدثنا وكيع عن سفيان عن محيد الطويل عن احلسن مثله.

 كتاب اإلجارة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن احلسني بن يءداد قال: حدثنا حممد 
حممد بن احلسن بن يءيد بن عبد العءيء قال: حدثنا نبو سليمان ازجوزجاين قال: حدثنا 

 قال: حدثنا نبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم.
عن نيب سعيد اخلدري ونيب هريرة عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))من استأجر 

 نجريا( فليعلمه نجره((.

 يف ضمان األجري املشرتك
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

 قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا احلسني بن نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل
احلكم احلربي قال: حدثنا احلسن بن احلسني العرين عن علي بن القسم الكندي عن ابن 

 نيب رافع عن نبيه عن جده.
عن علي عليه السالم قال: )ما كان من صانع دفع إليه شيء يصنعه فءعم ننه سرق من 

 من له(.عنده نو هلك فإنه عليه وهو ضا
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال:نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال:حدثنا علي بن 
حممد، قال:حدثنا احملاريب قال:حدثنا نصر بن مءاحم قال:حدثنا إبراهيم بن الءبرقان 

 قال:حدثنا نبو خالد الواسطي قال:حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.



 ال: )كل عامل مشرتك إذا نفسد فهو ضامن(.عن علي سالم اهلل عليهم ق
وعن علي عليه السالم هبذا اإلسناد ننه نتى حِبمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن 

 فكسرها فضمنه إياها.
وقال زيد بن علي عليهما السالم هبذا اإلسناد: الضمان على األجري املشرتك الذي يعمل 

 ليه إال فيما خيالف.يل ولك وهلذا، واألجري اخلاص ال ضمان ع
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا احلسن بن حممد بن مسلم قال: حدثنا 
اخلثعمي قال: حدثنا عباد بن يعقوب قال: حدثنا علي بن هاشم عن حممد بن عبيد اهلل 

 عن نبيه.
 عليه وآله عن جده نيب رافع قال: استأجر علي عليه السالم ثالثة رواحل للنيّب صلى اهلل

 وسلم وأليب بكر ولد ليلهم عبد اهلل بن االريقط.

 يف حكم نخذ األجرة على تعليم القرآن والنهي عن حمي اسم اهلل بالبءاق
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن منصور 
:حدثنا نمحد بن عيسى عن احلسني بن علوان عن نيب خالد عن زيد بن علي عن قال
 آبائه.

عن علي عليهم السالم: ننه نتاه رجل، فقال يا نمري املؤمنني: واهلل إين ألحبك يف اهلل، 
قال: ولكين نبغضك يف اهلل، قال: و م؟ قال: إلنك تتغىن يف األذان، وتأخذ على تعليم 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول: ))من نخذ على تعليم القرآن نجرا(، مسعت 
 القرآن نجرا( كان حظه يوم القيامة((.

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا احلسني بن علي بن نيب ربيع القطان قال: 
 حدثنا حممد بن مربة قال: حدثنا حممد بن بكري احلضرمي عن حممد بن الفضل بن عطية.
عن زيد العمى قال: حدثين مخسة من نصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ، نن 

 رسول اهلل ( هنى عن تعليم القرآن باألجر، وهنى نن ميحى نسم اهلل بالبءاق.



 باب احلرث واملءارعة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:
نمحد بن علي الصواف قال: نخربنا عمار بن  نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا

 عوف قال: حدثنا نبو األحوص عن هارق عن سعيد بن املسيب.
عن رافع بن خديج قال: هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عن احملاقلة واملءابنة، 
وقال: ))إمنا يءرع ثالثة: رجل له نرض فهو يءرعها، ورجل منح نرضا فهو يءرع ما منح، 

 جل اشرتى نرضا بذهب نو فضة((.ور 
)قلت( قوله: نخربنا نمحد بن علي الصواف قال: نخربنا عمار بن عوف.. الصواب نخربنا 

 حممد بن علي الصواف قال: نخربنا عمار بن رجاء، كما قد مر مرارا( وتكرارا(.
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

قال: نخربنا علي بن احلسني قال: حدثنا علي بن شجاع نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل 
 قال:حدثنا حيىي بن آدم قال: حدثنا نبو بكر بن عياش عن نيب حصني عن جماهد.

عن رافع قال: هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عن نمر كان لنا نافعا(، هنانا إذا  
قال: ))من كانت له كانت ألحدنا نرض نن يعطيها بنصف خراجها بثلث نو نصف، و 

 نرض فليءرعها نو مينحها نخاه((.

قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا نصر بن مرزوق وابن  –هو املقري  –ونخربنا نبو بكر 
قال: حدثين  –هو عبد اهلل بن صاحل كاتب الليث  –نيب داود قاال: حدثنا نبو صاحل 

بن عمر كان يكري نرضه،  عقيل بن شهاب قال: نخربين سا م بن عبد اهلل نن عبد اهلل
حىت بلغه نن رافع بن خديج كان ينهى عن كراء األرض فلقيه، فقال: يا ابن خديج ماذا 
حتدث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يف كراء األرض؟ فقال: مسعت عمَّيَّ وكانا 

ن كراء قد شهدا بدرا( حيدثان نهل الدار نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم هنى ع
األرض، قال عبد اهلل: لقد كنت نعلم نن األرض كانت تكرى على رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم ، مث خشي عبد اهلل نن يكون رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نحدث 

 يف ذلك شيئا(  م يكن علمه، فرتك كرى األرض.
شهاب...اخل، الصواب: قاال:  )قلت( قوله: قاال: حدثنا نبو صاحل قال: حدثين عقيل بن



حدثنا نبو صاحل قال: حدثين الليث قال: حدثين عقيل بن شهاب،.اخل كما ذكر ذلك 
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 وقال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
عبيد  ونخربنا نبو بكر املقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا

اهلل بن عمر وعبد الكرمي بن ازجرزي عن جماهد قال: نخذت بيد هاووس حىت ندخلته على 
 رافع بن خديج، فحدثه.

عن نبيه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ننه هنى عن كرى األرض، فأىب هاووس، 
 قال:مسعت ابن عباس ننه ال يرى بدلك باسا(.

قال: حدثنا علي بن معبد ..اخل، الصواب: قال: )قلت( قوله: قال: حدثنا الطحاوي 
اخل … حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يون  بن عبد األعلى قال: حدثنا علي بن معبد
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 وقال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

ابن وهب قال:  ونخربنا نبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يون  قال: نخربنا
 نخربين جرير بن حازم عن يعلي بن حكيم عن سليمان بن يسار.

عن رافع بن خديج قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))من كانت له نرض 
 فليءرعها نو يءرعها نباه، وال يكرها بالثلث وال بالربع وال بطعام مسمى((.

 ميف احلكم فيمن زرع يف نرض قوم بغري إذهن
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد الفرايضي قال: حدثنا 
احلارث بن نيب نسامة قال: حدثنا الواقدي قال: حدثنا خالد بن قاسم البياضي عن نيب 

 زرعة بن عبد اهلل بن زياد بن لبيد عن نبيه.
ان عقبيا( بدريا( قال: كانت له نرض ورثها عن آبائه، فغرسها مالك بن عن جده وك

الدخشم وديّا، فاختصما إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ، فأقام زياد البينة نهنا 
له، فأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بالودّي جتتث، وقد ضرب الودّي باحللق، 



 النعمان، فحوله إىل مائة. فاشرتى ذلك الودّي حارثة بن
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد قال: حدثنا احلارث بن نيب نسامة 

 قال: حدثنا الواقدي قال: حدثنا عبيد اهلل بن عروة بن الءبري.
عن حيىي بن عروة بن الءبري: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قضى بأن جتتث 

 تسلم األرض لصاحبها.الودي و 
نخربنا نبو العباس رمحه اهلل )قال( نخربنا نبو بكر الصواف قال: نخربنا عمار بن رجا قال: 

 نخربنا حيىي بن آدم قال: حدثنا شريك عن ابن إسحاق عن عطاء.
عن رافع بن خديج عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))من زرع يف نرض قوم بغري 

 ه ولي  له من الءرع شيء((.إذهنم فله نفقت
 قال: ونخربنا عمار قال: حدثنا حممد بن نيب هيبة عن شريك حنوه.

نخربنا نبو بكر املقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثين حيىي بن عبد 
 احلميد، قال:حدثين شريك عن نيب إسحاق.

وسلم : ))من يءرع زرعا يف عن رافع بن خديج قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
 نرض قوم بغري إذهنم فلي  له من الءرع شيء وترد عليه نفقته((.

نخربنا نبو بكر املقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا نبو 
 عاصم عن واصل بن نيب مجيل.

لم ، فقال عن جماهد قال: اشرتك نربعة نفر على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس
نحدهم: علّي البذر، وقال اآلخر: علّي العمل، وقال اآلخر: علّي األرض، وقال اآلخر: 
علّي الفدان، فءرعوا مث حصدوا، مث نتوا النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ، فجعل الءرع 

لصاحب البذر، وجعل لصاحب العمل نجرا( معلوما(، وجعل لصاحب الفدان درمها( يف كل 
 ى األرض يف ذلك.يوم، ونلغ

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن يءيد بن عبد العءيء قال: حدثنا 
 ازجوزجاين قال: حممد بن احلسن قال: حدثنا نبو حنيفة عن نيب حصرية عن ابن نيب رافع.

اله  عن نبيه عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ننه مر حبائط فاعجبه، فقلت: يا رسول
 استأجرته، فقال: ))ال تستأجره بشيء((، ورووا ننه هنى عن قفري الطحان.



 املضاربة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعال.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن يءيد بن خملد قال: حدثنا نيب قال: 
 حدثنا وكيع) ( القي  عن نيب حصني عن عامر الشعيب.

 عن علي عليه السالم: يف املضارب الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على املال.
 وقال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل )قال( نخربنا علي بن يءيد بن خملد قال: حدثنا نيب 
 رمحه اهلل قال:حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة.

  بن احلارث قال: قال علي عليه السالم: )من قوسم الربح فال ضمان عليه(.عن عبد اهلل

 كتاب الشركة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي بن 
بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم بن حممد النخعي قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر 

 الءبرقان قال: حدثنا نبو خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.
، فكان  عن علي بن نيب هالب عليه السالم: نن رجلني كانا شريكني على عهد رسول اهلل (
نحدمها مواظبا( على السوق والتجارة، وكان اآلخر مواظبا( على املسجد والصالة خلف النيّب 

اهلل عليه وآله وسلم ، فلما كان عند قسمة الربح، قال املواظب على السوق: فضلين  صلى
فإين كنت نواظب على التجارة، وننت كنت تواظب على املسجد، فجاءا إىل رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم فذكرا ذلك له ..، فقال النيب ( للذي كان يواظب على السوق: 

 صاحبك املسجد((.))إمنا كنت ترزق مبواظبة 
وهبذا اإلسناد عن علي عليه السالم يف الشريكني فقال: الربح على ما اصطلحا عليه، 

 والوضيعة على رؤوس األموال.
وهبذا اإلسناد عن علي عليه السالم ننه قال: يد اهلل جل ثناؤه على الشريكني ما م 

 يتخاونا، فإذا ختاونا حمقت بركة جتارهتما ورفعت الربكة منهما.
وهبذا اإلسناد عن زيد بن علي عليهما السالم قال: الشركة شركتان: شركة عنان، وشركة 



مفاوضة، فالعنان: الشريكان يف نوع من التجارة خاصة، واملفاوضة: الشراكة يف كل قليل 
 وكثري.

وما لءم نحد املفاوضني لءم اآلخر، وما لءم نحد العنانني  م يلءم اآلخر، ولكنه يرجع عليه 
 إذا كان ذلك من جتارهتما. بذلك

 الشركة يف الشرب
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا علي بن احلسن بن شيبة قال: حدثنا 
إسحاق بن نمحد بن مهران قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن مالك بن نن  عن عبد 

 اهلل بن نيب بكر.
يه: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قضى يف سيل مهءوز حيب  حىت يبلغ عن نب

 الكعبني، مث يرسل األعلى إىل األسفل.
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا ابن شيبة قال: حدثنا ابن مهران قال: 

 حدثنا إسحاق بن سليمان.
ري بن العوام، ورجل من األنصار إىل النيّب عن معاوية بن حيىي عن الءهري قال: اختصم الءب

صلى اهلل عليه وآله وسلم يف شرب ماٍء من واد كان مير هبم، وكان نرض الءبري فوق نرض 
األنصاري، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))يا زبري اسق نرضك فإذا نرويتها 

ا رسول اهلل ال مينعك، وإن  فأرسل فضل املاء إىل نرض نخيك(( فقال األنصاري وغضب: ي
كان ابن عمتك نن تقضي بيننا باحلق، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))يا 
 زبري اسق نرضك، فإذا نرويتها فاحب  املاء حىت يبلغ ازجدر، مث نرسل املاء إىل نخيك((.

 كتاب الرهن
 هل يستعمل الرهن املرهتن؟

 هلل تعاىل:قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه ا
نخربنا نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا إبراهيم بن رستم قال: حدثنا يءيد بن خملد قال: 

 حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر.



عن نيب هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))الظهر يركب إذا كان 
 مرهونا على الذي يركب ويشرب نفقته((.

عن نيب صاحل عن نيب هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ويف حديث األعمش 
 وسلم : ))والرهن مركوب وحملوب(( ووقفه مرة على نيب هريرة.

 يف الرهن إذا هلك يف يد املرهتن
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

قال: نخربنا يءيد بن نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد احلدادي 
 املخلد قال:حدثنا وكيع عن علي بن صاحل عن عبد األعلى الثعليب عن حممد بن احلنفية.
عن علي عليه السالم قال: )إذا كان الرهن نكثر مما رهن فيه فهلك، فهو مبا فيه ألنه نمني 

 يف الفضل، وإن كان نقل مما رهن به فهلك، رد الفضل(.
نا يءيد بن خملد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن نخربنا احلدادي قال: حدث

 احلكم.
 عن علي عليه السالم قال: )يرتادان الفضل يف الرهن(.

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد منصور 
 آبائه. قال: حدثنا نمحد بن عيسى عن احلسني عن نيب خالد عن زيد بن علي عن

 عن علي عليهم السالم ننه كان يقول: )إذا ضاع يرتادان الفضل(.
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا عبد العءيء بن إسحاق الكويف قال: حدثنا 
علي بن حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم 

يم بن الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي املنقري قال: حدثنا إبراه
 عن نبيه عن جده.

عن علي بن نيب هالب عليهم السالم ننه قال: )الرهن مبا فيه إذا كانت قيمته والدين 
 سواء، وإن كانت قيمته نقل رجع بفضل الدين على القيمة(.
نا عبد اهلل بن حممد التميمي قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا حممد بن خءمية قال: حدث
 قال: حدثنا عبد اهلل بن املبارك قال: نخربنا مصعب بن ثابت.



عن عطاء بن نيب رباح مرسال: نن رجال ارهتن فرسا( فمات الفرس يف يد املرهتن، فقال 
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ذهب حقك((.

 يف صحة الرهن يف احلضر
 الل رمحه اهلل تعاىل:قال نبو احلسن علي بن ب

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نعيم قال: حدثنا حممد بن خالد 
بن علي قال: حدثنا حيىي بن صاحل قال: حدثنا حممد بن احلسن عن نيب حنيفة عن محاد 

 عن إبراهيم عن األسود.
 ى من يهودي هعاما( ورهن درعه.عن ابن عباس: نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم اشرت 

 كتاب العارية
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن علي بن شروسان قال: 
حدثنا نبو حامت قال: حدثنا احلسني بن الربيع قال: حدثنا ابن إدري  قال: قال ابن 

قال: ملا نمجع رسول اهلل صلى اهلل  -يعين الباقر عليه السالم–بو جعفر إسحاق حدثين ن
عليه وآله وسلم على املسري إىل هوازن ذكر له نن عند صفوان بن نمية دروعا(، فأرسل إليه، 
فقال: ))يا نبا نمية نعرنا سالحك هذا نلقى فيه عدونا((، فقال صفوان: اغصبا يا حممد؟ 

نة حىت نؤديها إليك((، فقال: لي  هبذا بأس، فأعطاه مائة قال: ))ال، بل عارية مضمو 
درع مبا يصلحها من السالح، فسأله النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم نن يكفيه محلها، 
فحملها، وخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم مع نلفني من نهل مكة، مع عشرة 

إثىن عشر نلفا(، واستعمل عتاب بن  آالف من نصحابه الذين فتح اهلل عليهم مكة، فكانوا
 نسيد على مكة نمريا(.

 يف ننه الضمان على املستعري ما  م يعرها غريه
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن منصور 
 سني عن نيب خالد عن زيد بن علي.قال: حدثنا نمحد بن عيسى عن احل



عن آبائه نن عليا( عليه السالم كان يقول: يف العارية هو مؤمتن ما  م حيوهلا، فقيل: ما 
حتويله إياها؟ قال: يعريها غريه نو يدفعها إليه، و م يروى عن غريه من الصحابة خالفه فهو  

 كاإلمجاع منهم.

 كتاب اهلبة
 دهيف ننه ال ينبغي نن يهب لبعض ول

 دون بعض
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا 
عن فطر عن نيب  -يعين الفريايب –حممد بن حيىي الذهلي قال: حدثنا حممد بن يوسف 

 الضحى.
ري بن سعد إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله عن النعمان بن بشري قال: انطلق نيب بش

وسلم ليشهده على عطية يعطينيها، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))نكل 
 ولدك حنلته، قال: ال، قال: فسوي بينهم((.

وفيما روينا عن الطحاوي قال: حدثنا يون  قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الءهري عن 
يد بن عبد الرمحن نخرباه: نهنما مسعا النعمان بن بشري يقول: حنلين حممد بن النعمان ومح

نيب غالما، فأمرتين نمي نن نذهب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ألشهده على 
ذلك، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))نكل ولدك نعطيته((، قال: ال، قال: 

 ))فاردده((.
قال: حدثنا يون  قال: نخربنا ابن وهب نن مالكا حدثه عن ابن  قال: حدثنا الطحاوي

 شهاب. عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف وعن حممد بن النعمان بن بشري. حيدثانه.
: ))نكل  عن النعمان بن بشري قال: إين حنلت ابين هذا غالما كان يل، فقال رسول اهلل (

 صلى اهلل عليه وآله وسلم : ولدك حنلته مثل هذا((، فقال: ال، فقال رسول اهلل
 ))فأرجعه((.

قال: حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا احلصيب بن ناصح قال: حدثنا وهيب عن داود 
 بن نيب هند عن عامر الشعيب.



عن النعمان بن بشري قال: انطلق نيب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ، وحنلين 
لدك حنلته مثل هذا((، فقال: ال، فقال: ))نيسرك حنال( ليشهد على ذلك، فقال: ))نكل و 

 نن يكونوا إليك يف الرب سواء((، قال: بلى، قال: ))فاشهد على هذا غريي((.

 يف ننه ال حيل الرجوع يف اهلبة إال الوالد لولده
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

ا حممد بن علي العطار قال: حدثنا نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربن
نبو حامت الرازي قال: حدثنا نعيم بن محاد قال: حدثنا عيسى بن يون  عن احلسني املعلم 

 عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن هاوس.
عن ابن عباس وابن عمر قاال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ال حيل للرجل 

 الوالد فيما يعطي ولده((. نن يعطي عطية فريجع فيها، إال

 باب العمرى والرقىب
 قال: نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يون  بن يءيد. نخربنا ابن وهب، قال: نخربنا مالك 
 عن بن شهاب، عن نيب سلمة.

جل نعمر عن جابر بن عبد اهلل: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))إميا ر 
 عمرى له ولعقبه، فإهنا للذي يعطاها؛ ألنه نعطى عطاء( وقعت فيه املواريث((.

وروى الطحاوي قال: حدثنا ابن نيب داود قال: حدثنا إبراهيم بن محءة الءبيدي قال: حدثنا 
 عبد العءيء نيب حازم عن كثري بن زيد عن الوليد بن رباح.

 له وسلم قال: ))املسلمون عند شروههم((.عن نيب هريرة عن النيّب صلى اهلل عليه وآ
والدليل على ذلك ما روى عبد الرزاق عن معمر عن الءهري عن نيب سلمة عن جابر بن 
عبد اهلل قال: إمنا العمرى اليت نجازها رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نن يقول: هي 

 لك ولعقبك.

 كتاب الوديعة
 يف نن املستودع ال يضمن



 ن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:قال نبو احلس
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال:نخربنا نبو نمحد الفرايضي قال:حدثنا عبيد 
بن شريك قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة قال: حدثنا املثىن عن عمرو بن 

 شعيب عن نبيه )عن جده(.
 عليه وآله وسلم قال: ))من نودع وديعة فال عن عبد اهلل بن عمرو نن رسول اهلل صلى اهلل

 ضمان عليه((.
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا احلسني بن القسم قال: 
حدثنا نمحد بن حممد عن عمه عن خاله نيب هاشم قال: حدثين نبوك احلسن بن علي بن 

 عمر عن نبيه عن جده.
ني عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))من نودع وديعة فال عن نبيه علي بن احلس

 ضمان عليه((.
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن بالل قال: نخربنا حممد بن عبد 
العءيء قال: حدثنا احلسن بن احلسني العرين قال: حدثنا شريك بن عبد اهلل عن جابر عن 

 عامر.
 السالم ننه قال: )لي  على مؤمتن ضمان(. عن علي عليه

 كتاب الغصب
 يف نن من وجد ماله بعينه بيد رجل فله نخذه منه
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا احلسني 
ثنا نمحد بن حممد بن جعفر العلوي عن عمه علي بن القاسم القالنسي الكويف قال: حد

 بن احلسن عن خاله نيب هاشم قال: حدثين نبوك احلسن بن علي عن نبيه عن جده.
عن علي بن احلسني قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))من وجد ماله بعينه 

 بيد رجل نخذه منه ويتبع البائع((.
هلل: وهذا يدل على نن من اشرتى من الغاصب فهو غاصب، قال السيد نبو العباس رمحه ا

 وللمغصوب عليه تضمني من شاء منهما.



نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا احلسني 
بن القاسم قال: حدثنا نمحد بن حممد عن عمه علي بن احلسن عن خاله نيب هاشم قال: 

 احلسن بن علي عن نبيه عن جده. حدثين نبوك
عن علي بن احلسني عليهم السالم قال: قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ننه 

 لي  لعرق ظا م حق.

 كتاب العتق
 فيمن نعتق شركا له يف عبد فإنه يعتق ويضمن نصيب شريكه

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
م، ما روى احلسن بن حممد بن صباح قال: حدثنا يءيد وحجة اهلادي إىل احلق عليه السال

 بن هارون عن سعيد عن قتادة عن النضر بن نن  عن بشري بن هنيك.
عن نيب هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))من نعتق نصيبا له يف 

 مملوك فقد ضمن بعينه، فإن  م يكن له مال استسعى العبد غري مشقوق عليه((.
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن حممد الروياين قال: حدثنا 
احلسني بن علي بن احلسن قال: حدثنا زيد بن احلسني عن ابن نيب نوي  عن ابن ضمرية 

 عن نبيه عن جده.
، ألن عن علي عليه السالم ننه كان يقول: من نعتق شركا( له يف عبد نعتق عليه ونقيم عليه

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))ال ضرر وال ضرار((.
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد األمناهي قال: حدثنا 

 إسحاق عن عبد الرزاق عن عبد اهلل بن عمر عن نافع.
ن نعتق شركا( له يف عبد عن ابن عمر قال: قال: رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))م

 عتق العبد من ماله إن كان له مال((.
ونخربنا نبو بكر املقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا حيىي 
بن حيىي النيسابوري قال: حدثنا نبو األحوص عن عبد العءيء بن رفيع عن حبيب بن نيب 

 ثابت.



اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))من نعتق شقصا( عن عبد اهلل بن عمر قال: قال رسول 
 له يف مملوك ضمن لشركائه حصصهم((.

قال: حدثنا نبو بكر املقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يون  بن يءيد قال: حدثنا 
 ابن وهب نن مالكا نخربه عن نافع.

ن نعتق شركا له يف عن عبد اهلل بن عمر نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))م
عبده فكان له مال يبلغ مثن العبد قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركائه حصصهم، وعتق 

 عليه العبد، وإال فقد عتق عليه ما عتق((.
ونخربنا نبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن نيب داود قال: حدثنا مسدد قال: 

 حدثنا حيىي بن عبيد اهلل عن نافع.
مر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))من نعتق شركا له يف عن ابن ع

 مملوك فقد نعتق عليه، فإن كان الذي نعتقه له من املال ما بلغ مثنه كله، فعليه عتقه كله((.
نخربنا نبو بكر حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يءيد بن سنان قال: حدثنا حيىي بن سعيد 

 ن نيب عروبة عن قتادة عن النضر بن نن  عن بشري بن هنيك.القطان قال:حدثنا سعيد ب
عن نيب هريرة نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))من نعتق نصيبا نو شركا( له يف 

 مملوك، فعليه خالصة كله يف ماله، فإن  م يكن له مال استسعى العبد غري مشقوق عليه((.
ل: حدثنا ابن نيب داود قال: حدثنا نبو الوليد ونخربنا نبو بكر. قال: حدثنا الطحاوي قا
 قال: حدثنا مهام عن قتادة عن نيب املليح.

عن نبيه: نن رجال نعتق شقصا( له يف مملوك، فأعتقه النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم كله 
 عليه، وقال: لي  هلل شريك.

 يف نن من ملك ذا رحم حمرم فهو حر
 اهلل:قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه 

نخربنا نبو بكر املقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا حممد بن عبد اهلل األصبهاين 
 قال: حدثنا نبو عمري بن النحاس قال: حدثنا ضمرة عن سفيان الثوري عن ابن دينار.
عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))من ملك ذا رحم حمرم 



 فهو حر((.
نبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يءيد بن سنان قال: حدثنا نبو عاصم ونخربنا 

 عن بن عوانة عن احلكم عن إبراهيم عن األسود.
 عن عمر قال: من ملك ذا رحم حمرم فهو حر.

 الكتابة ويف املكاتب يقتل
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

اهلل قال: نخربنا نمحد بن سعيد الثقفي قال: نخربنا  نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه
عمار بن رجا قال: حدثنا يعلي بن عبيد قال: حدثنا حجاج الصواف عن ابن نيب كثري 

 عن عكرمة.
عن ابن عباس قال: قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يف املكاتب، يقتل يودي مبا 

 د.ندى من كتابته دية احلر ومبا بقي دية العب
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد الفرايضي قال: حدثنا حممد بن 
سليمان الواسطي قال: حدثنا حممد بن موسى بن نيب نعيم الواسطي قال: حدثنا وهيب 

 قال: حدثنا نيوب عن عكرمة.
ندى من   عن علي نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))يؤدي املكاتب بقدر ما

 كتابته((.
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا 
 عبد الرزاق عن الثوري وإسرائيل نو نحدمها عن نيب جعفر الفرا عن نيب شروان احلارثي.
ندك عن ابن التياح ننه: نتى عليا عليه السالم فقال: إين نريد نن نكاتب، قال: هل ع

شيء؟ قال: ال، فجمعهم، فقال: نعينوا نخاكم، فجمعوا له بقية من كتابته، فأتى عليا 
 عليه السالم، فسأله عن الفضلة، فقال علي عليه السالم: اجعلها يف املكاتبني.

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا ابن البحري قال: حدثنا نمحد بن شعيب 
ين حممد بن إبراهيم بن إمساعيل بن عليه قال: حدثنا يعلي عن النسوي مبصر قال: نخرب 

 حجاج الصواف عن حيىي بن نيب كثري عن عكرمة.



عن ابن عباس قال: قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يف املكاتب يؤدي بقدر ما 
 ندى من مكاتبته دية احلر وما بقي دية العبد.

 يف نن الرجل ال يطأ مكاتبته
 احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل: قال نبو

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن حممد الروياين قال: نخربنا احلسني 
بن علي بن احلسن قال: حدثنا زيد بن احلسني عن نيب بكر بن نيب نوي  عن ابن ضمرية 

 عن نبيه عن جده.
 الرجل مكاتبته إذا كاتبها(. عن علي عليهم السالم ننه كان يقول: )ال يطأ

 باب الوالء
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا ابن نيب حامت قال: نخربنا العباس بن 
يءيد العبدي قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا عبد اهلل بن عثمان عن يءيد بن 

 عن عروة.رومان 
عن بريرة قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم لعائشة: ))اشرتيها واعتقيها 

 واشرتهي هلم الوالء فإن الوالء ملن نعتق((.
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد قال: حدثنا إسحاق عن 

 ىي بن احلداد.عبد الرزاق عن احلسن بن عمارة عن احلكم عن حي
 عن علي عليه السالم قال: )ال يرثن النساء من الوالء إال ما كاتنب نو اعتقن(.

 باب الضالة واللقطة .. وكم يعرف هبا؟
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا حممد بن إبراهيم املقري، نخربنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا نبو 
 ثنا سليمان بن بالل عن ربيعة بن نيب عبد الرمحن عن يءيد موىل املنبعث.عامر قال: حد

عن زيد بن خالد عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ننه ُسئل عن اللقطة الذهب والورق، 
قال: ))نعرف وكائها وعفاصها، مث عرفها سنة، فإن  م تعرف، فاستنفع هبا؛ فإن جاء هلا 



 إليه((.هالب يوما( من الدهر فأدها 
ونخربنا حممد بن إبراهيم، قال: نخربنا الطحاوي قال: نخربنا روح بن الفرح قال: حدثنا 

حممد بن عبد اهلل الفهمي، قال: حدثنا سليمان بن بالل قال: حدثنا حيىي بن سعيد وربيعة 
 عن يءيد موىل املنبعث.

لم عن اللقطة عن زيد بن خالد ازجهين قال: ُسئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس
الذهب والورق، فقال: ))اعرف وكائها وعفاصها، مث عرفها سنة، فإن  م تعرف فاستنفع 

 هبا، ولتكن وديعة عندك فإن جاء هلا هالب يوما( من الدهر فأدها إليه((.
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا 

نخعي قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم علي بن حممد ال
 بن الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.

عن علي عليهم السالم قال: )من وجد ضالة عرفها حوال(، فإن جاء هلا هالب، وإال 
مان، فإن اختار األجر فله نجرها تصدق هبا، فإذا جاء صاحبها خري بني األجر والض

 وثواهبا، وإن اختار الضمان كان األجر والضمان للذي التقطها(.

ونخربنا حممد بن إبراهيم املقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا حممد بن خءمية قال: 
حدثنا يعلي بن نسد قال: حدثنا عبد العءيء بن املختار عن خالد احلذاء عن يءيد بن 

 مطرف بن الشخري. الشخري عن
عن عياض بن محار اجملاشعي عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))من التقط لقطة، 
فليشهد ذوي عدل وال يكتم وال يغري، فإن جاء رهبا، فهو نحق هبا، وإال فمال اهلل يؤتيه 

 من يشاء((.
ثنا حيىي بن قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا حممد بن علي قال: حدثنا عفان قال: حد

 سعيد قال: حدثين محيد قال: حدثنا احلسن عن مطرف بن الشخري.
عن نبيه قال: قدمنا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يف نفر من بين عامر، فقال: 
نال نمحلكم؟ قلت: جند يف الطريق هوام االبل، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : 

 نار((.))ضالة املسلم حرق ال
ونخربنا حممد بن إبراهيم. قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا سعيد 



بن عامر قال: حدثنا شعبة عن خالد احلذاء عن يءيد عن عبد اهلل بن الشخري عن نيب 
 مسلم.

عن ازجارود قال: اتينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وحنن على إبل عجاف، فقيل يا 
 ل اهلل: إنا منر بازجوف فنجد إبال( فنركبها، فقال: ))ضالة املسلم حرق النار((.رسو 

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا 
علي بن حممد النخعي قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم 

 ل: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.بن الءبرقان قا
 عن علي عليهم السالم قال: )اللقيطة حرة(.

 باب األشربة
 يف حترمي اخلمر وكل مسكر

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
نخربنا نبو بكر املقري، قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن نيب داود قال: حدثنا حممد 

 د اهلل بن منري قال: مسعت ابن إدري  قال: مسعت نبا حيان التيمي عن الشعيب.بن عب
عن ابن عمر قال: مسعت عمر على منرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول نما 

 بعد:
نيها الناس فإنه نءل حترمي اخلمر وهو يومئذ من مخسة، من التمر، والعنب، والعسل، 

 ما خامر العقل.واحلنطة، والشعري، واخلمر 
ونخربنا نبو بكر املقري. قال: حدينا الطحاوي قال: حدثنا ربيع بن سليمان ازجيءي قال: 

 حدثنا نبو األسود قال: نخربنا ابن هليعة عن نيب النضر عن سا م بن عبد اهلل.
عن نبيه: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))إن من العنب مخرا(، وننا نهناكم 

 كل مسكر((.عن  
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد اهلل بن حممد بن حيدة، حدثنا حممد بن 
القسم بن بشار قال: حدثنا عبد اهلل بن سليمان اهلروي عن نن  بن عياض عن هشام بن 

 عروة عن نبيه.
وجّل  م حيرم  عن عائشة قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إن اهلل عءّ 



 اخلمر المسها، إمنا حرمها لعاقبتها،فمن شرب شرابا( عاقبته اخلمر فهو مخر((.
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلديدي قال: حدثنا 

 نبو زرعة الرازي قال: حدثنا نمحد بن يون  قال: حدثنا زهري عن بالل العبسي.

يمان الكندي قال: دعاين عبادة بن الصامت حني حضر، قال: لوال عن شرحبيل بن سل
ما حضرين  م نحدثك نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))يكون يف آخر نميت 

 شراب، هو اخلمر، يستحلونه باسم يسمونه غري اخلمر((.
ي قال: حدثنا نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد اهلل بن حممد التميم

إبراهيم بن نيب هالب النيسابوري قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا عبد اهلل بن 
 عبد اهلل اليشكري عن حسني بن واقد عن ابن نيب بريدة.

عن نبيه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))من حب  العنب يف زمان 
 نو ممن يتخذه مخرا، فقد قدم النار على القطاف، حىت يبيعه من يهودي نو نصراين

 بصرية((.
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 

منصور قال: حدثنا إبراهيم بن حممد بن ميمون عن سفيان بن عيينة عن الءهري عن نيب 
 سلمة.

 ال: ))كل شراب نسكر، فهو حرام((.عن عائشة نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ق
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور قال: 

 حدثنا إبراهيم بن حممد عن عبد اهلل بن إدري  عن حممد بن عمرو عن نيب سلمةز
 مخر((.عن عمر قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول: ))كل مسكر 

ونخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا نبو زيد قال: حدثنا حممد منصور 
 قال: حدثنا إبراهيم بن حممد عن حممد بن فضيل عن السري بن إمساعيل عن الشعيب.

عن النعمان بن بشري قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول: ))إن من 
ومن التمر مخرا(، ومن العسل مخرا(، ومن احلنطة مخرا(، ومن الشعري مخرا(، وإين العنب مخرا(، 

 نهناكم عن كل مسكر((.



ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور قال: 
 حدثنا إبراهيم بن حممد عن فضيل عن ليث بن نيب سليم عن عثمان عن القسم بن حممد.
عن عائشة قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ما نسكر كثريه فقليله 

 حرام، وما نسكر الفرق منه فاحلسوة منه حرام((.
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 

 ث عن عثمان عن القاسم.منصور قال: حدثنا إبراهيم عن عبد اهلل بن إدري  عن لي
عن عائشة قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ما نسكر الفرق منه فالوقية 

 منه حرام((.
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: ننبأنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور قال: 

 حدثنا إبراهيم عن مصعب بن سالم عن حممد بن نيب محيد.
حممد بن املنكدر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))كل مسكر حرام عن 

 ما قل منه نو كثر((.
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور قال: 

 حدثنا إبراهيم بن حممد عن عيسى بن عبد اهلل عن نبيه عن جده.
م قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ما اسكر كثرية عن علي عليه السال

فقليله حرام(( ، وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ال نحل مسكرا((( ، وقال: 
 ))كل مسكٍر حرام((.

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور 
راهيم بن حممد عن مسلمة بن جعفر قال: سألت جعفر بن حممد عن النبيذ، فقال: عن إب

 ما نسكر كثريه فقليله حرام.
قال: حدثنا إبراهيم عن سعيد بن خثيم عن رجل عن زيد بن علي عليه السالم ننه قال: 
 النبيذ ما انتبذته عذوة وشربته عشية، وما انتبذته عشية، وشربته عذوة، وإذا حبست وننت

 تريد السكر منه فهو عليك حرام، سكرت منه نم  م تسكر.
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور قال: 

 حدثنا عباد بن يعقوب عن خالد بن حيان عن بدر بن راشد عن احلسن.



سلم : ))من شرب مسكرا( عن نيب سعيد اخلدري قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله و 
جنُِ  وجنُِست صالته نربعني يوما(، فإن تاب، تاب اهلل عليه، وإن عاد الثانية كان حقا( على 

 اهلل نن يسقيه من هينة خبال((.
)قلت( يف منت احلديث عما يف نمايل نمحد بن عيسى نقص ولفظ األمايل ني نمايل نمحد 

ثنا حممد قال: حدثنا عباد بن يعقوب من املطبوعة.. وبه قال: حد 4/260بن عيسى ج
 عن خالد بن حيان عن بدر بن راشد عن احلسن.

عن نيب سعيد اخلدري قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))من شرب مسكرا 
جن  وجنست صالته نربعني يوما، فإن تاب، تاب اهلل عليه،فإن عاد جن  وجنست صالته 

اهلل عليه، فإن عاد جن  وجنست صالته نربعني يوما(، فإن نربعني يوما، فإن تاب، تاب 
تاب، تاب اهلل عليه. فإن عاد الرابعة كان حقا على اهلل نن يسقيه من هينة اخلبال(( .. 

قال خالد: فحدثين بدر بن راشد عن احلسن عن نيب سعيد نن رسول اهلل ( قال: ))مسكرا(، 
 و م يقل مخرا((( انتهى.
 بن بالل رمحه اهلل: وقال نبو احلسن علي

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور قال: 
 حدثنا نمحد بن عيسى عن احلسني بن علوان عن نيب خالد عن زيد بن علي عن آبائه.

 عن علي عليهم السالم قال: )السكر مبنءلة اخلمر(.
اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور قال: ونخربنا السيد نبو العباس رمحه 

حدثين عبد اهلل بن حممد بن سليمان قال: حدثين عبد اهلل بن موسى عن نيب معمر سعيد 
 خثيم.

عن زيد بن علي قال: قال لنا زيد بن علي عليهما السالم:كل مسكر حرام، وما نسكر  
 كثريه فقليله حرام.

س رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن عمران قال: حدثنا حممد بن عبد ونخربنا السيد نبو العبا
اهلل بن سليم الكويف قال: حدثنا حسن بن محاد قال: حدثنا عبد احلميد احلماين عن 

 يوسف بن ميمون عن عطاء.



عن ابن عباس قال: ملا افتتح رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم مكة، قال: ))إن اهلل 
 خلمر، ومثنها، وحرم عليكم اخلنازير، ونكلها ومثنها((.حرم عليكم شرب ا

 باب الصلح
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن علي الصواف قال: حدثنا 
 –املءىن  -ينيع –نبو عمار قال: حدثنا نبو عامر العقدي قال: حدثنا كثري بن عبد اهلل 

 عن نبيهء
عن جده نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))الصلح جائء بني املسلمني، إال صلحا( 

 حرم حالال(، نو نحل حراما((( .
 قوله: نبو عمار، الصواب: عمار بن رجا وقد مر كثريا.

 يف احلجر على املفل  وسيئ التصرف
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

وى حممد بن حممد البصري، قال: حدثنا إبراهيم بن معاوية الكرابيسي البصري قال: ور 
 حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الءهري عن ابن كعب بن مالك.

عن نبيه: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله، وباعه 
 بدين كان عليه.

هلل قال: نخربنا ابن نيب حامت قال: حدثنا احلسن بن صباح ونخربنا السيد نبو العباس رمحه ا
 قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا شعبة عن قتادة.

عن نن  بن مالك: نن رجال( على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم كان يبايع، 
، فقالوا: يا نيب اهلل نحجر عل ى فالن فإنه يتبايع وكان يف عقدته ضعف، فأتى نهله نيب اهلل (

ويف عقدته ضعف، فدعاه نيب اهلل فنهاه نيب اهلل عن البيع، فقال: ال صرب عن البيع، فقال 
 نيب اهلل: ))إن كنت غري تارك للبيع، فقل: هاوها وال خالبة((.

 كتاب القضاء
 يف حترمي نخذ الرشوة



 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:
باس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن خالد قال: حدثنا نبو مليل نخربنا السيد نبو الع

عمر بن عبد العءيء بن حممد بن ربيعة الكاليب قال: حدثنا )نبو( نمحد الءبريي عن فطر 
 عن منصور عن مسلم.

عن مسروق قال: كنت جالسا( عند ابن مسعود، فقال له رجل: يا نبا عبد الرمحن ما 
قال: يف احلكم؟ قال: ذلك الكفر، مث قرن }َوَمْن  مَْ حَيُْكْم مبَا نَنَءَل  السحت؟ قال: الرشا،

 [.44اللَُّه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن {]املائدة:
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا ابن شيبة قال: حدثنا حممد بن يعقوب بن 

ن قال: حدثين نيب قال: حدثنا هشام بن شبيب قال: حدثنا احلسن بن علي بن حيىي القطا
 يون  قال: نخربين ابن جريح عن ابن نيب ذئب عن احلارث بن عبد الرمحن.

 عن عبد اهلل بن عمرو قال: لعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم الراشي واملرتشي.
: حدثنا ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا الصواف قال: نخربنا عمار قال
 إبراهيم بن موسى الفرا عن ابن نيب زايدة عن الليث عن عمر عن نيب برذعة.

 عن ثوبان عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))لُعن الراشي واملرتشي والرايش((.

 كتاب احلدود
 حد اللوهي

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:
محه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا نخربنا السيد نبو العباس احلسين ر 

علي بن حممد قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم بن 
 الءبرقان عن نيب خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.

عن علي بن نيب هالب عليهم السالم: يف الذكرين ينكح نحدمها صاحبه، إن حدمها حد 
 الءاين، إن كانا نحصنا رمجا، وإن كانا  م حيصنا جلدا.

ونخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا ابن نيب الربيع قال: حدثنا مهيم 
قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا إبراهيم بن هراسة عن عمرو بن خالد عن زيد 

 بن علي عن نبيه عن جده.



ن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ننه لعن الذكرين يلعب عن علي عليهم السالم ع
 نحدمها بصاحبه((.

ونخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا جعفر بن نمحد بن إبراهيم اخلصاف 
مبكة قال:حدثنا حممد بن سليمان الواسطي قال: حدثنا عبيد اهلل بن موسى قال: حدثنا 

 عن داود بن حصني عن عكرمة.إمساعيل بن إبراهيم 
عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))اقتلوا الفاعل واملفعول 

 به(( ...وروي عن نيب بكر ننه يرمى عليه حائط، وروي.
: ))من عمل  عن علي ننه قال: يرمى من شاهق، وبه قال ابن عباس، وقال )رسول( اهلل (

 .عمل قوم لوط فاقتلوه((

 يف درء احلد على من وقع على جارية امرنته جهال( 
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بالل قال: حدثنا حممد بن 
 عبد العءيء قال: حدثنا حيي احلماين قال: حدثنا املغرية عن املهتدي بن بدر.

ل: كنت قاعدا( عند علي عليه السالم، فأيت برجل وقع على جارية امرنته، عن حرفوش قا
فقال علي عليه السالم: ما محلك على ما صنعت؟ قال: هي يل وماهلا يل، قال: فدرء عنه 

 احلد، وقال ال يعد.

 يف ننه ال يقبل شهادة النساء يف احلدود والقصاص
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

ربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا نخ
علي بن حممد النخعي قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم 

 بن الءبرقان عن نيب خالد عن زيد بن علي، عن نبيه عن جده.
شهادة النساء يف احلدود والقصاص، وال يقبل عن علي عليهم السالم: ننه كان ال يقبل 
 شهادة على شهادة يف حد وال قصاص.



 يف ازجارية اململوكة تءىن
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا نبو بكر املقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يون  قال: حدثنا ابن وهب 
 ك.قال: حدثين نسامة بن زيد الليثي عن عراك بن مال

عن نيب هريرة عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))إذا زنت نمة نحدكم فليحدها 
احلد، وال تثريب عليها(( قال ذلك ثالث مرات، مث قال يف الثالثة نو الرابعة: ))مث ليبيعها 

 ولو بظفري((.
مالكا ونخربنا نبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يون  قال: ننبأنا ابن وهب نن 

 نخربه عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة.
عن نيب هريرة وزيد بن خالد ازجهين: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم سئل عن 

األمة إذا زنت و م حتصن؟ قال: ))إذا زنت فاجلدوها، مث إذا زنت فاجلدوها، مث بيعوها ولو 
دري بعد الثالثة نو الرابعة نمر رسول اهلل صلى بظفري(( قال مالك: قال ابن شهاب: ال ن

 اهلل عليه وآله وسلم يف األمة نن جتلد و م يأمر بالنفي.

 يف حد الءاين احملصن
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

ونخربنا نبو بكر املقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا حممد بن محيد قال: حدثنا علي 
 موسى بن نعني عن مسلم األعور عن حبة العرين.بن معبد قال: حدثنا 

عن علي بن نيب هالب قال: )نتته شراحة اهلمدانية، فأقرت عنده نهنا زنت، فقال هلا علي 
عليه السالم: فلعلك غصبت نفسك، قالت: نتيت هايعة غري مكرهة، قال: فأخرها حىت 

بة إىل منكبها، مث رماها ولدت وفطمت ولدها، مث جلدها احلد بإقرارها، مث دفنها يف الرح
.)  هو نول الناس، مث قال: ارموا، مث قال: جلدهتا بكتاب اهلل، ورمجتها بسنة حممد (

ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا احلسني بن القاسم 
عن ابن الكويف قال: حدثنا احلسني بن احلكم احلربي قال: عن علي بن القاسم الكندي، 

 نيب رافع، عن نبيه.
عن جده قال: قال علي عليه السالم: )إذا زىن الشيخ والشيخة ازجلد، مث الرجم، وقال: يف 



 البكر جلد مائة إذا زىن ونفى سنة غري مضار(.
حدثنا نبو احلسن علي بن حسني بن نصر قال: حدثنا حممد بن نوكرد الروياين قال: حدثنا 

 بن يون  عن نيب بكر بن نيب مرمي عن علي بن نيب هلحة.احلماين، قال: حدثنا عيسى 
عن كعب بن مالك: ننه نراد نن يتءوج بيهودية نو نصرانية، فسأل النيّب صلى اهلل عليه وآله 

 وسلم ، فقال: ))إهنا ال حتصنك((.
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا ابن نيب حامت قال: حدثنا احلسن بن علي بن 

 ان قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن حممد بن إسحاق عن نافع.عف
 عن ابن عمر: نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم رجم يهوديا(، ويهودية يف الءنا.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا ابن نيب الربيع قال: حدثنا حممد بن عمران 
احلكم العدين قال: حدثنا شقيق عن عبد الكرمي ازجءري بن حبيب قال: حدثنا القاسم بن 

 عن نافع.
 عن ابن عمر قال: رجم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يهوديا(، ويهودية يف البالط.
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن علي الصواف قال: نخربنا عمار 

 يك عن مساك.قال: حدثنا احلماين قال: حدثنا شر 
 عن جابر بن مسرة: نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم رجم يهوديا( ويهودية.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا ابن شنبذين قال: حدثنا عمرو بن ثور قال: 
 حدثنا الفريايب قال: حدثنا قي  عن األعمش عن عبد اهلل بن مرة.

 عليه وآله وسلم قال: مر على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله عن الرباء عن النيّب صلى اهلل
وسلم يهودي قد جلد ومحم، فدعاه فقال: ))ما شأنه((؟ قالوا: زنا، قال: ))ما جتدون يف  
كتابكم حد الءاين((؟ قالوا: ازجلد والتحميم فقال: ))ادعوا علمائكم((، فدعوهم، فقال 

وإال فال نؤمن به، وقال: ))ما جتدون يف   بعضهم لبعض إن تابعنا هذا على هذا آمنا؛
كتابكم((؟ قالوا: ازجلد والتحميم، فناشدهم باهلل، فقالوا: ازجلد والرجم، ولكن الءنا فشا 
يف بين إسرائيل فاجتمعوا على ازجلد والتحميم، قال: ))اللهم إين نول من نحيي نمرك إْذ 

 [.43ِب مَسَّاُعوَن لَِقْوٍم آَخرِيَن {]املائدة:خالفوه((، فأمر به فرجم، فنءلت:}مَسَّاُعوَن لِْلَكذِ 



نخربنا نبو العباس رمحه اهلل، قال: قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور، قال: 
 حدثنا نبو كريب، عن حفص، قال حدثنا: حعفر عن نبيه.

 عن علي عليه السالم قال: )ما نحب نن نكون نول الشهود األربعة(.
العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن علي الصواف قال: نخربنا عمار ونخربنا نبو 

 قال: حدثنا نبو داود عن سعيد.
عن سلمة بن كهيل، قال شهدت الشعيب يقول: جلد علي عليه السالم شراحة يوم 
.  اخلمي ، ورمجها يوم ازجمعة، وقال جلدهتا بكتاب اهلل، ورمجتها بسنة رسول اهلل (

 قرار بالءنا ال بد نن يكون نربع مراتيف نن اإل
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد األمناهي قال: حدثنا الصنعاين عن 
 عبد الرزاق عن إسرائيل بن يون  عن مساك بن حرب عن سعيد بن جبري.

اهلل عليه وآله وسلم مباعء، فاعرتف مرتني، فقال:  عن ابن عباس قال: نتى رسول اهلل صلى
اذهبوا به، مث قال: ردوه فاعرتف مرتني، حىت اعرتف نربع مرات، فقال النيّب صلى اهلل عليه 

 وآله وسلم : ))اذهبوا به، فارمجوه((.
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد قال: حدثنا إمساعيل بن إسحاق 

ضي قال: حدثنا عارم قال: حدثنا محاد بن سلمة عن نيب الءبري عن عبد الرمحن بن القا
 عصام.

عن نيب هريرة: نن ماعءا( نتى النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ، فأعرض عنه النيّب صلى اهلل 
 عليه وآله وسلم نربع مرات، مث نمر به النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم فرجم.

املقري، قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا حيىي ونخربنا نبو بكر 
 بن حيىي قال: حدثنا نبو األحوص عن مساك.

عن عبد الرمحن بن نيب ليلى قال: جاءت امرنة من مهذان يقال هلا شراحة إىل علي عليه 
ا السالم، فقالت: إين زنيت، فرددها، حىت شهدت على نفسها نربع شهادات، فأمر هب

 فجلدت، مث نمر هبا فرمجت.



نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عمار بن رجا قال: حدثنا يءيد بن هارون 
عن حجاج بن نرهأة عن عبد امللك بن املغرية الطايفي عن عبد اهلل بن املقدام عن ابن 

 شداد.

فأتاه رجل، فقال: إن عن نيب ذر قال: كنا مع النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم يف سفر، 
األخر زنا، فأعرض عنه، مث ثلث مث ربع، فنءل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم منءال 
فحفر حفرة ليست بالطويلة، مث رجم، فارحتل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم كئيبا 

فر له حءينا، وسرنا حىت نءل منءال فسري عنه، فقال: ))يا نبا ذر ن م تر إىل صاحبكم غ
 فادخل ازجنة((.

 يف حد الضعيف واملريض
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
 منصور قال: حدثنا نبو كريب عن حفص قال: حدثنا جعفر.

مانه زنا بامرنة قد ذهب عقلها من الوعك، فوقع عن نبيه: نن رجال( نصيفر نحينب به ز 
عليها، فأتى به النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم فأتى بعثكول فيه مائة مشراخ فضربه به ضربة 

 واحدة.
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 

 ري بن عبد اهلل عن جعفر.منصور قال: حدثنا عباد بن يعقوب عن الس
عن نبيه نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نيت برجل احينب نصيفر، فقال يا رسول 
اهلل: فجرت هبذه، فدعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بعرجون فيه مائة مشراخ 

 فضربه ضربة واحدة.

 يف جواز شهادة النساء على املرنة هل هي عذراء نم ال
 و احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:قال نب

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
 منصور املرادي قال: حدثنا حسني بن نصر عن خالد عن حصني عن جعفر عن نبيه.



النساء نن ينظرن إليها، عن علي عليهم السالم: ننه ُنيت بامرنة بكر زعموا نهنا زنت، فأمر 
فقلن: هي عذراء، فقال علي عليه السالم: )ما كنت ألضرب من عليها خامت من اهلل(، 

 وكان جييء شهادة النساء يف مثل هذا.
ونخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: نخربنا حممد بن 

 ثنا احلجاج.منصور قال: حدثنا نبو كريب عن حفص قال: حد
عن الءهري قال: مضت السنة من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نهنا ال جتوز شهادة 

 النساء يف احلدود

 )يف قوله تعاىل:}الءَّانَِيُة َوالءَّاين فَاْجِلُدوا...{
 [(.2اآلية]النور:

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:
بن إبراهيم قال: نخربنا نبو زيد عيسى بن حممد العلوي قال: نخربنا السيد نبو العباس نمحد 

حدثنا جعفر بن عبد اهلل احملمدي عن كثري بن عياش القطان عن نيب ازجارود زياد بن 
 املنذر.

ُهَما  عن نيب جعفر حممد بن علي الباقر يف قوله تعاىل:}الءَّانَِيُة َوالءَّاين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمن ْ
[قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))خذوا عين قد 2َجْلَدٍة...{]النور:ِمائََة 

جعل اهلل هلن سبيال، الثيب بالثيب جلد مائة، ورجم باحلجارة، والبكر بالبكر، جلد مائة 
 ونفي سنة((.

ُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم قال اهلل عّء وجّل: }َوالَ تَْأُخْذُكْم هِبَِما رَْنَفٌة يف ِديِن اللَِّه ِإْن ُكن
[، يقول: خءيهما، 2[، جلد غري مربح }َوْلَيْشَهْد َعَذابَ ُهَما {]النور:2اآلِخِر{]النور:

 [، جيمع هلما الناس إذا جلدا.2}هَائَِفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِننَي {]النور:

 حد من واقع ذات رحم حمرم
 ىل:قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعا

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا إبراهيم بن مسلم قال: حدثنا علي بن 
احلسن اهلشيجاين قال: حدثنا ابن نيب مرمي قال: حدثنا إبراهيم بن إمساعيل بن نيب حبيبة 



 األنصاري قال: حدثنا داود بن احلصني عن عكرمة.
وآله وسلم : ))من واقع ذات رحم حمرم  عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه

 فاقتلوه((.

 حد القاذف
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا جعفر بن عبد 
 اهلل عن كثري بن عياش عن نيب ازجارود.
عاصم بن عدي قال: يا رسول اهلل إن رنى نحدنا عن نيب جعفر الباقر عليه السالم: نن 

مع امرنته رجال( على بطنها فقتله قُتل به، وإن قال بلسانه إين وجدت مع امرنيت رجال(، مث 
 م يأت بأربعة شهداء جلد مثانني، و م يقبل له شهادة نبدا( ما  م يأت بأربعة شهداء إذا 

 خرج من البيت... احلديث.

 واحد يف إقامة حدين يف مقام
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن منصور 
قال: حدثنا نبو هشام الرفاعي عن حيىي بن ميان عن نيب سنان عن ثابت البناين عن 

 الضحاك.
 يف مقام واحد. عن علي عليه السالم: ننه ضرب رجال( حدين

 كيف جيلد القاذف؟ وما ينءع عنه؟
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي بن 
حممد النخعي قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم بن 

 قان، قال: حدثين نبو خالد، عن زيد بن علي عن آبائه.الءبر 
 عن علي عليهم السالم قال: )جيلد القاذف وعليه ثيابه، وينءع عنه احلشو وازجلد(.



َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب {  يف قوله تعاىل: }ِإمنَّ
 [00]املائدة:

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:
يد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا جعفر بن عبد نخربنا الس

 اهلل احملمدي قال: حدثنا كثري بن عياش القطان عن نيب ازجارود.
َا اخلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب {]املائدة: [،وذلك 00عن نيب جعفر الباقر يف قوله تعاىل: }ِإمنَّ

حيرم اخلمر، فشرب فجعل يقول الشعر ويبكي قتلى املشركني من نن نبا بكر شرب قبل نن 
نهل بدر، فسمعه النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال: ))اللهم امسك على لسانه((، 
 فامسك على لسانه، فلم يتكلم حىت ذهب عنه السكر، فأنءل اهلل حترميها بعد ذلك.

 باب آخر يف حترمي اخلمر والوعيد على شرهبا
 احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل قال نبو

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن احلسن بن نصر البجلي قال: حدثنا 
حممد بن حيىي التسرتي، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن عمر بن موسى بن الوجيه عن 

 زيد بن علي عن آبائه.
ليه وآله وسلم قال: ))لعنت اخلمر، وعاصرها، عن علي عليه السالم عن النيّب صلى اهلل ع

 ومعتصرها، وبايعها، ومشرتيها، وشارهبا، وساقيها، وحاملها، واحملمولة إليه، وآكل مثنها((.
وروى بشر بن موسى قال: حدثنا احلميدي قال: حدثنا نيوب اليماين قال: حدثنا عمرو 

أس على ناس من األنصار بن حفص قال: حدثين نن  بن مالك ننه كان وصيفا يدير الك
يف ناحية، فيهم نبو هلحة، وما باملدينة مخر األلبسر والتمر فكانوا يشربونه، وننا ندير 

عليهم الكأس ما شاءوا، فقيل إن اهلل عّء وجّل قد حرم اخلمر فاهراقوا ما بقي من شراهبم، 
من األنصار فقال وانطلقوا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وننا معهم، فجاء رجل 

يا رسول اهلل: إين كنت نبيع مخرا( من التمر والبسر ليتيم يف حجري، فضرب رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم إحدى يديه على األخرى، فقال: ))قاتل اهلل اليهود، حرمت 

 عليهم الشحوم فباعوها، ونكلوا نمثاهنا فأهرقه((.
: نخربنا ابن نيب الربيع قال: حدثنا حيىي بن عبد اهلل نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال



 الفراين، قال: حدثنا نمحد بن يون  قال: حدثنا إسرائيل عن يون  عن سعيد بن جبري.
عن ابن عباس عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))من مات وهو مدمن على مخر، 

 لقي اهلل كعابد وثن((.

ه اهلل قال: نخربنا عبد اهلل بن حممد بن محيدة قال: حدثنا نخربنا السيد نبو العباس رمح
حممد بن القاسم بن بشار قال: حدثنا عبد اهلل بن سليمان اهلروي عن نن  بن عياض عن 

 هشام بن عروة عن نبيه.
عن عائشة قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إن اهلل عّء وجّل  م حيرم 

 حرمها لعاقبتها، فمن شرب شرابا عاقبته اخلمر فهو مخر((. اخلمر إلمسها، إمنا

 باب حد السرقة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

، وروى الكليب عن نيب صاحل عن ابن عباس رضي اهلل عنه: -ني حيىي عليه السالم-قال 
اآلية نءلت يف رجل  [21نن هذه اآلية ني قوله تعاىل: }َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة .. {]املائدة:

من األنصار، يقال له: هعمة بن نبريق، وكان سرق درعا( من جار يقال له قتادة بن 
النعمان، وكانت الدرع يف جراب فيه دقيق، مث خبأها عند رجل من اليهود يقال له: زيد بن 

السمني، فالتمست الدرع عند هعمة فلم يوجد عنده، فحلف هلم ما نخذها، فقال 
: بلى واهلل قد ندجل علينا، فأخذها، وهلبنا نثره حىت دخل دار منءل صاحب الدرع

اليهودي، فقال اليهودي: دفعها إيل هعمة بن نبريق، وشهد له نناس من اليهود على 
: انطلقوا بنا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله -وهم قوم هعمة  –ذلك، فقالت بنو ظفر 

عنه فإن صاحبنا برئ وإال هلك، فأتوا رسول اهلل  وسلم فنكلمه يف صاحبنا فيعذره وجيادل
صلى اهلل عليه وآله وسلم ، فكلموه يف ذلك وسألوه نن جيادل عن صاحبهم، قالوا: إن  م 
تفعل يهلك صاحبنا ويربن اليهودي، فهّم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نن يفعل ونن 

ن قوله تعاىل: }إِنَّا نَنَءْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب يعاقب اليهودي، فأنءل اهلل آيات من سورة النساء م
[، وقوله 305بِاحلَْقِّ لَِتْحُكَم بَ نْيَ النَّاِس مبَا نَرَاَك اللَُّه َوالَ َتُكْن لِْلَخائِِننَي َخِصيم(ا{]النساء:



ُهْم نَ  [، 332ْن ُيِضلُّوَك {]النساء:تعاىل: }َوَلْواَل َفْضُل اللَِّه َعَلْيَك َوَرمْحَُتُه هَلَمَّْت هَائَِفٌة ِمن ْ
 وقوله تعاىل: }َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فاقطعوا نيديهما

 [ نءلت يف هعمة هذا حني ُسرقت الدرع.21{]املائدة:

 يف كم يقطع السارق
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

قال: حدثنا مهيم قال: حدثنا نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن يندار 
 نبو كريب قال: حدثنا ابن عمر عن حممد بن إسحاق عن نيوب عن موسى عن عطاء.
عن ابن عباس قال: كان مثن اجملن يُقّوم على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 

 بعشرة دراهم.
حدثنا مهيم قال: ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن يندار قال: 

حدثنا عثمان بن نيب شيبة قال: حدثنا عبد الرمحن بن سليمان عن حممد بن إسحاق عن 
 عمرو بن شعيب عن نبيه.

عن جده قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول: ))القطع يف مثن اجملن(( 
 ، قال عبد اهلل بن عمرو: ومثن اجملن عشرة دراهم.

زجراح فال: حدثنا املغرية قال: حدثنا سعيد عن معمر عن الءهري عن وروى يعقوب بن ا
 عمرة.

عن عائشة قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))القطع يف ربع دينار 
 فصاعدا((.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن بالل قال: حدثنا حممد بن عبد 
 مد بن جبلة األمحسي قال: حدثنا حممد بن بكر األرحيب.العءيء قال: حدثنا حم

عن نيب ازجارود قال: حدثين زيد بن علي عليهما السالم قال: سرقت امرنة من قريش 
قطيفة، فرفع ذلك إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ، فلما مسعت بذلك قريش، 

قبل نن يقطعها، فيكون سبة علينا يف  قالوا: انطلقوا بنا إىل هذا الرجل فنكلمه يف هذه املرنة
العرب نعري هبا، فقالوا: يا نيب اهلل، سبحان اهلل، فقال: ))إمنا هلك من كان قبلكم من بين 



إسرائيل، باقامتهم على ضعفائهم وتركهم احلدود على نشرافهم، واهلل ألقطعنها، واهلل 
 ألقطعنها، واهلل ألقطعنها((، قال فقدمها فقطعها.

سيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد قال: حدثنا إسحاق عن عبد نخربنا ال
 الرزاق عن احلسن بن عمارة عن احلكم بن عتيبة عن حيىي بن اخلراز.

 عن علي عليه السالم قال: ال يقطع الكف يف نقل من دينار نو عشرة دراهم.
قال: حدثنا إسحاق عن عبد ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد 

 الرزاق عن الثوري عن عبد الرمحن بن عبد اهلل عن القاسم بن عبد الرمحن.
عن ابن مسعود قال: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ال يقطع اليد إال يف دينار 

 نو عشرة دراهم.

 يف نن احلد ال يسقط التوبة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نا نبو بكر املقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا نمحد بن داود قال: حدثنا سعيد نخرب 
بن عون موىل بين هاشم قال: حدثنا الدراوردي عن يءيد بن خصيفة عن حممد بن عبد 

 الرمحن بن ثوبان.
ن عن نيب هريرة قال: ن(يت بسارق إىل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم ، فقالوا: يا رسول اهلل إ
هذا سرق، فقال: ما نخاله سرق، فقال السارق: بلى يا رسول اهلل، فقال: ))اذهبوا به 

فاقطعوه، مث امحسوه، مث ائتوين به((، فذهب به، فقطع مث حسم، مث نيت به، فقال: ))تب 
 إىل اهلل((، فقال: تبت إىل اهلل، فقال: ))تاب اهلل عليك((.

ي قال: حدثنا ربيع املؤذن قال: حدثنا نسد نخربنا نبو بكر املقري قال: حدثنا الطحاو 
 قال: حدثنا ابن هليعة قال: حدثنا يءيد بن نيب حبيب عن عبد الرمحن بن ثعلبة األنصاري.
عن نبيه: نن عمرو بن مسرة بن جبيب بن عبد مش  فقال: يا رسول اهلل إين قد سرقت 

سلم ، فقالوا: فقدنا مجال مجال( لبين فالن، فأرسل إليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله و 
لنا، فأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ، فقطعت يده، فقال ثعلبة: فأنا ننظر إليه 
 حني قطعت يده وهو يقول: احلمد هلل الذي ههرين مما نراد نن يدخل جسدي النار.
ا نخربنا نبو بكر املقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا نمحد بن داود قال: حدثن



إبراهيم بن احلجاج وحممد بن عون الءيادي قال: حدثنا محاد بن سلمة قال: نخربين 
 إسحاق بن عبد اهلل بن نيب هلحة عن نيب املنذر موىل نيب ذر.

عن نيب نمية املخءومي: نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ن(يت بلص اعرتف اعرتافا( و م 
اهلل عليه وآله وسلم : ))ما نخالك سرقت((، قال:  يوجد معه املتاع، فقال رسول اهلل صلى

بلى يا رسول اهلل، فأعادها رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم مرتني نو ثالثا، قال: بلى، 
فأمر به فقطع، مث جئ به، فقال له النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))قل استغفر اهلل 

ه، فقال النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : ونتوب إليه((، فقال: استغفر اهلل ونتوب إلي
 ))اللهم تب عليه((.

 يف ننه ال قطع على خائن وال خمتل  وال منتهب
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا 
قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الءبرقان  النخعي قال: حدثنا احملاريب

 عن نيب خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.
 عن علي بن نيب هالب عليه السالم ننه قال: )ال قطع على خائن وال خمتل (.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: حدثنا حامد بن معاذ الشامي قال: حدثنا علي بن 
 عءيء قال: حدثنا نبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن ابن جريح عن نيب الءبري.عبد ال

عن جابر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))لي  على منتهب وال خمتل  
 وال خائن قطع((.

 يف ننه ال يقطع العبد إذا سرق مال سيده
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

د نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا نخربنا السي
علي بن حممد قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثين إبراهيم بن 

 الءبرقان عن نيب خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.



فقال: يا نمري املؤمنني إن عبدي سرق  عن علي بن نيب هالب عليه السالم: نن رجال( نتاه،
 متاعي، فقال: )مالك سرق بعضه بعضا(.

 يف ننه ال قطع يف مثر وألكثر
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن منصور 
ن الفضل بن دكني عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي قال: حدثنا حممد بن إمساعيل ع

 بن حبان.
عن رافع بن خديج قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ال قطع يف مثر 

 وألكثر((.
ونخربنا نبو بكر املقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يون  قال: نخربنا ابن وهب نن 

 مالكا حدثه عن حيىي بن سعيد.
حممد بن حيىي بن حبان نن عبدا( سرق وديا من حائط رجل، فغرسه يف حائط سيده، عن 

فخرج صاحب الودي يلتم  وديه فوجده، فاستعدى على العبد عند مروان بن احلكم، 
فسجن العبد ونراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إىل رافع بن خديج فأخربه: ننه مسع رسول 

ول: ))ال قطع يف مثر وألكثر(( فقال الرجل: إن مروان بن اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يق
احلكم نخذ غالمي وهو يريد قطع يده، وننا نحب نن متشي معي فتخربه بالذي مسعت من 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ، فمشى معه رافع بن خديج حىت نتى إىل مروان بن 

ا ننت صانع؟ قال: نردت قطع احلكم، فقال: نخذت عبدا( هلذا، فقال: نعم، فقال: م
يده، فقال له رافع: إين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول: ))ال قطع يف 

 الثمر وألكثر((.

 يف القطع على من سرق من املسجد
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

العلوي قال: حدثنا حممد بن نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد 
 منصور قال: حدثنا عمرو بن عبد اهلل عن وكيع عن حريث عن نيب مطر.



عن نيب بكر بن حفص نن صفوان بن نمية ُسرق رداؤه من حتت رنسه وهو نائم، فُأيت 
بالسارق إىل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم فأمر بقطعه، فقال صفوان: يا نيب اهلل هو له، 

 ه السالم: ))فهال قبل نن تأتيين به((.فقال علي
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد حدثنا حممد بن منصور قال: حدثنا 

 حممد بن إمساعيل عن يعلي بن عبيد عن حممد إسحاق.
عن نيب جعفر عليه السالم قال: بات صفوان بن نمية يف املسجد، فسرق رجل رداؤه من 

فأتى به النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم فأمر بقطع يده، فقال صفوان: هو له حتت رنسه، 
يا رسول اهلل، فقال النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))فهال قبل نن تأتيين به يا نبا نمية(( 

 .. فعرف املسلمون نن عفو احلد جيوز بينهم ما  م ينتهي به إىل اإلمام.
ه اهلل قال: نخربنا ابن نيب حامت قال: حدثنا هارون بن إسحاق نخربنا السيد نبو العباس رمح

قال: حدثنا عمرو بن محاد بن هلحة عن نسباط عن مساك عن حصنة بن نخت صفوان 
 بن نمية.

عن صفوان بن نمية قال: كنت جالسا يف املسجد علّي مخيصة مثن ثالثني درمها، فجاء 
 فأمر به ليقطع، فقلت: نتقطعه من نجل  ( رجل فاختلسها مين، فُأخذ الرجل فأتى به النيب

: ))فهال كان قبل نن تأتيين به((.  ثالثني درمها ننا نبيعه ونحسبه مثنها، قال النيب (

 يف ننه ال قطع يف صيد وال ريش وال عام سنة وال من سرق من بيت املال
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

 رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا نخربنا السيد نبو العباس احلسين
علي بن حممد النخعي قال: حدثنا سليمان احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: 
 حدثنا إبراهيم بن الءبرقان عن نيب خالد، قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.

على خائن، وال خمتل ، وال يف عن علي بن نيب هالب عليهم السالم ننه قال: )ال قطع 
مثر، وألكثر، وال قطع يف صيد، وال ريش، وال قطع يف عام سنة، وال قطع فيمن سرق من 

 بيت مال املسلمني فإن له فيه نصيبا((.
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور 



 احلسني بن علوان عن نيب خالد.قال: حدثنا نمحد بن عيسى عن 
 عن زيد بن علي عليهما السالم قال: لي  على القفاف قطع، ولكن عليه التعءير.

 يف نن النباش يقطع
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور 
قال: حدثنا عمرو بن مجيع عن جويرب  –وهو ازجيالين  –نا احلكم بن سليمان قال: حدث

 عن الضحاك عن النءال بن سربة.
 عن علي عليه السالم قال: )حد النباش حد السارق، وهو نعظمهما جرما(.

 هل يغرم السارق إذا نقيم عليه احلد؟
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

ن شيبة، قال: حدثنا نبو معني قال: حدثنا نبو عفري قال: حدثين نخربنا علي بن احلسن ب
 املفضل بن فضالة عن يون  بن يءيد عن سعد بن إبراهيم قال: حدثين املسور بن إبراهيم.
عن عبد الرمحن بن عوف نن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))ال غرم على 

 السارق إذا نقيم عليه احلد((.

 املثلةيف النهي عن 
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن احلسن بن نصر قال: حدثنا 
 ابن شجاع قال: حدثنا عفان قال: حدثنا مهام عن قتادة عن احلسن.
قدر ليقطعن يده، فلما عن هياج بن عمران الربمجي نن غالما ألبيه نبق، فجعل هلل عليه إن 

قدر بعثين إىل عمران بن حصني فقال عمران: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
 : حيث على الصدقة وينهى عن املثله، فقل ألبيك فليكفر عن ميينه وليتجاوز عن عبده.

 يف قطع يد السارق إذا نقر مرتني
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:



نا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن نخرب 
منصور قال: حدثنا نبو كريب قال: حدثنا حفص عن األعمش عن القاسم بن عبد 

 الرمحن.
عن نبيه قال: رنيت عليا( عليه السالم نقر عنده عبد سارق مرتني، فقطع يده وعلقها يف 

 ىل يده تضرب صدره.عنقه فكأين انظر إ

 باب نحكام احملاربني
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

روينا عن نيب صاحل عن ابن عباس قال: نءلت هذه اآلية، وذلك نن رسول اهلل ( وادع نبا 
بردة هالل بن نمية السلمي على نن ال يعينه وال يعني عليه، ومن نتاه من املسلمني فهو 

من مر هبالل بن عومير إىل رسول اهلل ( فهو آمن ال يهاج، فمر نناس من آمن نن يهاج، و 
بين كنانة يريدون اإلسالم بأناس من نسلم من قوم هالل بن عومير، و م يكن هالل شاهدا( 
يومئذ. فنهضوا إليهم فقتلوهم ونخذوا نمواهلم، فبلغ ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

َا َجَءاُء{ ني عقاب وسلم من نمرهم، فنءل جربيل ع ليه السالم بالقضية فيهم فقال: }ِإمنَّ
 [.22}َجَءاُء الَِّذيَن حُيَارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلُه {]املائدة:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا علي بن احلسن بن نصر قال: حدثنا بن 
ال: حدثنا نن  بن شجاع قال: حدثنا يعلي عن هشيم عن عبد العءيء بن صهيب ق

مالك، ورواه إمساعيل بن جعفر حطيئة واللفظ له عن محيد عن نن : قدم على النيّب صلى 
اهلل عليه وآله وسلم نناس من عرينة، فقال هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))لو 

قاموا إىل  خرجتم إىل ذودنا فاقمتم هبا، فشربتم من نلباهنا ونبواهلا((، ففعلوا فلما صحوا،
 ، راعي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فقتلوه ورجعوا كفارا( واستاقوا ذود رسول اهلل (
فأرسل النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم يف هلبهم، فُأيت هبم، فقطع نيديهم ونرجلهم ومسل 

 نعينهم.
: كان نمر وروى نبو عبيد قال: حدثنا ابن مهران عن مهام عن قتادة عن ابن سريين قال

 العرنيني قبل نن تنءك احلدود.



 نحكام املرتد
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا احلسني بن 
القسم الكويف قال: حدثنا نمحد بن حممد بن جعفر العلوي عن عمه علي عن نيب هاشم 

مدي قال: حدثين نبوك احلسن بن علي بن عمر بن علي بن احلسني عن نبيه عن احمل
 جده.

عن علي بن احلسني بن علي عليهم السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
 : ))من غري دينه فاقتلوه((.

إسحاق ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد الفرايضي قال: حدثنا 
 الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن األعمش عن عبد اهلل بن مرة عن مسروق.

عن عبد اهلل بن مسعود قال: قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم مقامي فيكم، فقال: 
))واهلل الذي ال إله غريه ما حيل دم رجل يشهد نن ال إله إال اهلل وإين رسول اهلل، إال فاعل 

 النف ، والثيب الءاين، والتارك لإلسالم املفارق للجماعة((. إحدى ثالث:
عبد الرزاق عن نيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

 وسلم : ))من بدل دينه(( نو قال: ))من رجع عن دينه فاقتلوه((.
سحاق قال: حدثنا علي بن نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إ

حممد قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الءبرقان عن 
 نيب خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.

 عن علي عليهم السالم: إنه حرق زنادقة من السواد.

 حد الساحر والديوث
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

نا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء بن إسحاق الكويف قال: نخرب 
حدثنا علي بن حممد النخعي قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا 
 إبراهيم بن الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.

 الم قال: )حد الساحر القتل(.عن علي عليهم الس



نخربنا نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو بكر بن عثمان القطان البسري قال: 
حدثنا عباس بن عيسى العقيلي قال: حدثنا عبد اهلل بن حممد بن سليمان بن عبد اهلل بن 

سن عن احلسن احلسن بن احلسن عن عبد اهلل بن موسى عن نبيه عن جده عبد اهلل بن احل
 بن احلسن.

عن احلسن بن علي عليهم السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))اقتلوا 
 الديوث حيث وجدمتوه((.

 حد من شتم نبيا( 
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

قال: حدثنا علي  نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا عبد العءيء الكويف
بن حممد قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم عن نيب 

 خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.
 عن علي عليهم السالم قال: )من شتم نبيا( فاقتلوه(.

 باب التعءير
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل تعاىل:

حلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن نخربنا السيد نبو العباس ا
 منصور قال: حدثنا حممد بن مجيل عن السري بن عبد اهلل عن جعفر بن حممد.

عن نبيه نن عليا عليه السالم قال: )إذا وجد الرجل مع امرنة يف حلاف، ُجلد كل واحد 
 منهما مائة مائة غري سوط(.

اس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا علي بن عبد احلميد احللواين قال: نخربنا السيد نبو العب
حدثنا نمحد بن إسحاق بن هبلول األنصاري قال: حدثنا نيب قال: حدثنا موسى بن داود 

 عن يعقوب بن إبراهيم عن حيىي بن سعيد عن رجل عن نيب مسلم اخلوالين.
م : ))إين نوصيك وصية عن نيب ذر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسل

 فاحفظها...(( إىل قوله: ))وال تعذب شيئا( مما خلق اهلل بالنار((.
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: ننبأنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور قال: 



 حدثنا علي بن حكيم عن شريك عن ابن نيب ليلى عن احلكم.
-ب الناس، يقول: قتلت: واهلل و م يقتل شيئا(( عن علي عليه السالم قال: )امرؤ من نكذ

 .-يعين صاحب الشطرنج
ونخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: ننبأنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور قال: 
حدثنا علي وحممد نبناء نمحد بن عيسى عن نبيهما عن احلسني بن علوان عن نيب خالد 

 عن زيد بن علي عن آبائه.

عليهم السالم ننه مر بقوم يلعبون بالنرد فضرهبم بدرته حىت فرق بينهم، مث قال: عن علي 
)إن املالعبة هبذه قمار كأكل حلم اخلنءير، واملالعبة هبا غري قمار كاملتلطخ بشحم اخلنءير 

 ومدهنه(، مث قال: )هذه كانت ميسر العجم، والقداح ميسر العرب(.
 سلم : ))من لعب بالنرد فقد عصى اهلل((.وروي عن النيّب صلى اهلل عليه وآله و 

نخربنا نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد قال: حدثنا حممد بن منصور قال: 
 حدثنا عبد اهلل بن داهر الرازي عن سعد بن هريف عن األصبغ بن نباته.
وسي، عن علي عليه السالم قال: )ستة ال ُيسلم عليهم، اليهودي، والنصراين، واجمل

 واملتفكهني باألمهات، والذين بني نيديهم اخلمر والرياحني، والذين يلعبون بالشطرنج(.

 كتاب ازجنايات
 يف سبب نءول قوله تعاىل: }َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمنا( ُمتَ َعمِّدا( ...{

 [ اآلية02]النساء:
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نه يف التفسري: نن هذه اآلية نءلت يف مقي  بن ضبابة، روينا عن نيب العباس رضي اهلل ع
وذلك ننه وجد نخاه هشام بن ضبابة قتيال( يف األنصار يف بين النجار، وكان مسلما، فأتى 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، فأرسل معه رسول اهلل صلى اهلل عليه 

لنجار فأقرهم السالم، وقل هلم: إن رسول وآله وسلم من بين فهر، وقال له: ))نئت بين ا
اهلل ( يأمركم إن علمتم قاتل هشام نن تدفعوه إىل مقي  بن ضبابة، فيقتص منه، وإن  م 

تعلموا له قاتال( فادفعوا إليه ديته((، فأبلغهم الفهري ذلك عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 



ملدينة، فلما دنيا من املدينة، وسوس وسلم ، فأعطوه مائة من اإلبل، فانصرفا راجعني إىل ا
الشيطان إىل مقي : ني شيء صنعت؟ تقبل دية نخيك فيكون عليك عارا(، اقتل الذي 
معك فتكون نف  مكان نف  وفضل الدية، ففعل مقي ، فرماه بصخرة فشدخ رنسه مث 

 ركب بعريا( وانصرف راجعا( إىل مكة كافرا فجعل يقول يف شعره:
 ت عقله .... سراة بين النجار نرباب قارعقتلت به فهرا( ومحّل

 وندركت ثأري واضطلعت موسدا( .... وكنت إىل األوثان نول راجع
ا َفَجءَاُؤُه َجَهنَُّم -ني قوله اهلل تعاىل-فنءلت هذه اآلية يف مقي   :}َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمن(ا ُمتَ َعمِّد(

ا ِفيَها{]النساء:  [.02َخاِلد(

 باب ما يوجب القصاص
 نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:قال 

ونخربنا نبو بكر املقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا حممد بن عبد اهلل بن ميمون 
قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي قال: حدثنا حيىي بن نيب كثري قال: حدثين نبو 

مكة، قتلت هذيل سلمة قال: حدثين نبو هريرة قال: ملا فتح اهلل عّء وجّل على رسوله 
رجال( من بين ليث بقتيل كان هلم يف ازجاهلية، فقام النيب ( فخطب، فقال يف خطبته: ))من 
قتل له قتيل فهو خبري النظرين، إما نن يقتل، وإما نن يؤدى((، .. واللفظ حملمد بن عبد 

 اهلل.
عيد عن قال: الطحاوي وحدثنا حممد بن خءمية قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حيىي بن س

ابن نيب ذئب عن سعيد املقربي قال: مسعت نبا شريح الكعيب يقول: قال رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله وسلم يف خطبته يوم فتح مكة: ))نال إنكم معشر خءاعة قتلتم هذا القتيل 
من هذيل وإين عاقله، فمن قتل له بعد مقاليت هذه قتيل، فأهله بني خريتني، بني نن 

 بني نن يقتدوا((.يأخذوا دية، و 
ونخربنا نبو بكر املقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يءيد 
 بن هارون قال: ننبأنا حممد بن إسحاق عن احلارث بن فضيل عن سفيان بن نيب العوجاء.
عن نيب شريح اخلءاعي قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))من نصيب بدم 

فوليه بني إحدى ثالث، نن يعفو، نو يقتص، نو يأخذ  –يعين باخلبل ازجراح  –وخبل ن



الدية، وإن نىب الرابعة فخذوا على يديه، وإن قبل واحدة منهن، مث عدى من بعد ذلك فله 
 النار خالدا( فيها خملدا(((.

ال: حدثنا نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد الفرايضي ق
 إسحاق عن عبد الرزاق عن عمرو بن دينار نو ابن نيب جنيح نو كالمها.

عن ابن عباس قال: كان يف بين إسرائيل القصاص، و م يكن فيهم الدية، فقال اهلل تعاىل 
[ اآلية، }َفَمْن ُعِفَي َلُه 321هلذه األمة: }ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يف اْلَقْتَل ى...{]البقرة:

[، فالعفو نن يقبل يف العمد الدية، }فَات َِّباٌع بِاْلَمْعُروِف 321ْن َنِخيِه َشْيٌء {]البقرة:مِ 
[، يتبع الطالب املعروف، ويؤدى إليه املطلوب بإحسان }َذِلَك خَتِْفيٌف ِمْن 321{]البقرة:

 [، فيما كتب على من كان قبلكم.321رَبُِّكْم {]البقرة:
 قال: ننبأنا نبو محد قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق قال: ونخربنا نبو العباس رمحه اهلل

 حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جماهد عن ابن عباس مثله.
وعن ابن جهشيار عن القاسم بن إبراهيم عليه السالم يف قوله تعاىل }َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن 

الب عن الدم، فجعل اهلل برنفته [، قال: هو العفو من الط321َنِخيِه َشْيٌء {]البقرة:
ورمحته عفوين، عفوا( عن الدم والدية مجيعا، وعفوا( عن الدم إىل الدية، رنفة منه وتوسويعا، 
ونمر اهلل تبارك وتعاىل الطالب حبسن الطلب فيها واملتابعة. واملطلوب حبسن األداء هلا زيادة 

 من اهلل يف الرمحة والتوسعة.
رمحه اهلل قال: ننبأنا ابن نيب حامت قال: حدثنا موسى بن إمساعيل  نخربنا السيد نبو العباس

قال: حدثنا محاد بن سلمة قال: حدثنا حممد بن إسحاق عن احلارث بن فضيل عن 
 سفيان عن ابن نيب العوجاء.

عن نيب شريح اخلءاعي: نن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))من نصيب بقتل نو 
ى ثالث، إما نن يقتص، وإما نن يعفو، وإما نن يأخذ الدية فإن زاد خبل، فإنه خيتار إحد

 الرابعة فخذوا على يديه((.

 يف ننه ال يقتل مسلم بكافر وال حر بعبد
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:



نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: ننبأنا عبد الرزاق بن حممد قال: حدثنا 
فيان قال: حدثنا ابن نيب شيبة قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن احلسن بن س

 عامر.
 عن علي عليه السالم: )من السنة نن ال يقتل مسلم بكافر، وال حر بعبد(.

 وروينا عنه ننه قال: ال يقتل حر بعبد، إمنا هو من األموال إذا قتل فإمنا هو قيمته
اهلل قال: ننبأنا ابن نيب شيبة قال: حدثنا نبو حامت ونخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه 

قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا حيىي بن عبد امللك بن نيب عيينة قال: حدثين  
 كثري بن عبد اهلل عن نبيه.

عن جده عمرو بن عوف عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))ال يقتل مؤمن 
 بكافر((.

باس احلسين رمحه اهلل قال: ننبأنا نمحد بن سعيد قال: حدثنا عبد ونخربنا السيد نبو الع
الرمحن بن الوليد قال: حدثنا نمحد بن يون  قال: حدثنا زهري عن مطرف، نن عامرا 

 حدثهم.
عن نيب جحيفة قال: قلت لعلي بن نيب هالب: يا نمري املؤمنني، هل عندكم من الوحي 

قال: والذي فلق احلبة وبرن النسمة، ما نعلمه إال شيء إال ما يف كتاب اهلل؟ قال: ال، مث 
فهما يعطيه اهلل تعاىل رجال يف القرآن وما يف الصحيفة. قلت:وما يف الصحيفة؟ قال: 
 العقل وفكاك األسري، ونن ال يقتل مؤمن بقتل مشرك، جرت تلك نو بذلك السنة.

عافية قال: حدثنا نمحد بن  نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: ننبأنا نمحد بن علي بن
حممد بن سالم قال: حدثنا نمحد بن احلسن بن مروان عن نمحد بن عامر الواسطي عن نبيه 

 عن جده.

 : عن النف  الءكية حممد بن عبد اهلل بن احلسن عليه السالم قال: قال رسول اهلل (
ويعقد عليهم ))املسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم ندناهم، وهم يد على ما سواهم، 

نقصاهم، وجيري عليهم ندناهم، ويؤخذ منهم صدقاهتم يف ديارهم، ال يقتل مؤمن بكافر، 
 وال ذو عهد يف عهده.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: ننبأنا يعقوب بن نمحد القعين قال: حدثنا علي بن 



حدثنا إبراهيم بن  نمحد ازجرجاين قال: حدثنا احلسن بن حممد بن إبراهيم اخلشاب قال:
 احلكم عن نبيه عن السدي عن عبد خري.

عن علي عليه السالم قال: )ال يقتل حر بعبد، ألن العبد ديته قيمته، وال يقتل عبد حبر 
 ألن دية احلر نكثر من قيمة العبد(.

 يف ازجماعة يشرتكون يف القتل نهنم يقتلون به
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

لسيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: ننبأنا نبو نمحد قال: حدثنا إسحاق عن نخربنا ا
 عبد الرزاق عن ابن جريح.

عن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن نيب مليكة نن امرنة كانت باليمن هلا ستة اخالء، وكان هلا 
ال  زوج، فقالت هلم: نال تستطيعون نن تقتلوه؟ فقالوا: ال يستطيعون ذلك، فقالت هلم:

تستطيعون ذلك فيها حىت تقتلوا بعلها، فقالوا: امسكيه لنا عندك، فامسكته، فقتلوه عندها 
ونلقوه يف بئر، فدل عليه الذباب، فاستخرجوه فاعرتفوا بقتله، فكتب يعلي بن نمية بشأهنم 
هكذا إىل عمر بن اخلطاب، قال: ابن جريح: فاخربين عبد الكرمي، نن عمر كان يشك 

ل له علي عليه السالم: ارنيت لو نن نفرا( اشرتكوا يف سرقة جءور، فاخذ هذا فيها، حىت قا
عضوا( وهذا عضوا(، نكنت قاهعهم؟ قال: نعم، وقال فذلك حني استصرح له الرني،. قال 
ابن مليكة يف حديثه: فكتب عمر إليه نن اقتلهم، واملرنة ونباهم، فلو قتله نهل صنعاء 

 نمجعون، قتلتهم به.

يظهر نن بعض نلفاظ هذه الرواية ساقط، وقد عثرت على شبه هذه الرواية يف قلت الذي 
ولكن بإسناد نخر ولفظه، ورواه مطوال( عبد الرزاق يف  4/252)نصب الراية للءيلعي( ج

مصنفه فقال: نخربنا ابن جريح، نخربين عمرو بن دينار نن حي بن يعلي نخربنا: ننه مسع 
ملقتول نصيل، قال: كانت امرنة بصنعاء هلا ربيب، فغاب يعلي خيرب هبذا اخلرب ونن اسم ا

زوجها وكان هلا نخالء، فقالوا: إن هذا الغالم هو يفضحنا فانظروا كيف تصنعون، فتمالؤا 
عليه وهم سبعة نفر مع املرنة، فقتلوه ونلقوه يف بئر غمدان، فلما فقد الغالم، خرجت امرنة 

ختف علي من قتل نصيال، قال: وخطب يعلي  نبيه وهي اليت قتلته وهي تقول: اللهم ال



الناس يف نمره، قال: فمر رجل بعد نيام ببئر غمدان، فإذا هو بذباب عظيم نخضر يطلع 
من البئر مرة، ويهبط نخرى، قال: فأشرف على البئر فوجد رحيا( منكرة، فأتى إىل يعلي، 

يعلي حىت وقف  فقال: ما نظن إال قد قدرت لكم على صاحبكم وقص عليه القصة، فأتى
على البئر والناس معه، فقال: نحد نصدقاء املرنة ممن قتله، دلوين حببل فدلوه فأخذ الغالم 
فغيبه يف سرب من البئر، مث رفعوه، فقال  م نقدر على شيء، فقال رجل نخر: دلوين، 
فدلوه، فاستخرجه فاعرتفت املرنة واعرتفوا كلهم، فكتب يعلي إىل عمر فكتب إليه نن 

 ) (.هم، فلو متاأل عليه نهل صنعاء لقتلتهم به( نهاقتل

 يف ننه ال يقتص ولد من والده وال عبد من سيده وال يقام حد يف مسجد
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: ننبأنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا 
احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم بن  علي بن حممد قال: حدثنا

 الءبرقان عن نيب خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.
عن علي عليه السالم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ال يقتص ولد من 

 والده، وال عبد من سيده، وال يقام حد يف مسجد((.
: ))ننت ومالك   ألبيك((.وقوله (

: ))فاهمة بضعة مين، يريبين ما راهبا(( فلو قطع بضعة من نفسه  م جيب فيه قود.  وقوله (
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: ننبأنا نمحد بن سعيد قال: حدثنا نبو األزهر 

 قال: حدثنا جعفر بن عون عن إمساعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن هاوس.
اس قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))ال يقام احلد يف عن ابن عب

 املساجد، وال يقاد بالولد الوالد((.

 فيمن عض يد رجل فنءعها املعضوض فسقطت نسنان العاض
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

وشان قال: نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: ننبأنا حممد بن علي بن سر 
حدثنا نبو حامت قال: حدثنا ابن نيب نياس قال: حدثنا شعبة قال: مسعت ابن دارة بن نيب 



 نوىف حيدث.
عن عمران بن حصني: نن رجال( عض يد رجل، فنءع الرجل يده من فيه، فوقعت ثنيتاه، 
فاختصموا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال: ))يعض نحدكم نخاه كما يعض 

 لفحل، ال دية لك((.ا

 [ اآلية04يف سبب نءول قوله تعاىل}َواَل تَ ُقولُوا ِلَمْن نَْلَقى ِإلَْيُكُم السَّاَلَم ...{]النساء:
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: ننبأنا عيسى بن حممد العلوي قال: حدثنا 
 ن عياش بن عباس القطان عن نيب ازجارود.جعفر بن عبد اهلل ع

عن نيب جعفر الباقر عليه السالم يف قوله تعاىل: }َواَل تَ ُقوُلوا ِلَمْن نَْلَقى إِلَْيُكُم السَّاَلَم 
 [ اآلية.04..{]النساء:

هذا كان يف رجل من بين مرة يقال له مرداس بن هنيك كان مسلما(  م يسلم من قومه غريه، 
النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم تريدهم فهربوا، ونقام الرجل ألنه كان على فسمعوا نن سرية 

دين املسلمني، فلما رنى اخليل خاف نن يكون العدو، فأزجأ غنمه إىل عاقول من ازجبل، 
وتالحقت اخليل يكربون، فلما مسع تكبريهم نءل إليهم وهو يقول: ال إله إال اهلل وحده ال 

رسول اهلل، السالم عليكم، فقتلوه واستاقوا غنمه، مث رجعوا إىل  شريك له، ونشهد نن حممدا( 
النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم فأخربوه اخلرب، فوِجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
وجدا( شديدا( وقال: ))نقَ تَ َلوه إرادة ملا معه، فعند اهلل مغامن كثرية، فنهاهم اهلل نن خييفوا نحدا( 

 يؤمنون منه((.بأمر كانوا 
قلت: قوله عن عياش بن عباس القطان، الصواب: كثري بن عياش القطان وهو الذي قد 
َمرَّ هبذا اإلسناد كثريا، وكثري بن عياش هذا نحد رجال الءيدية اإلثبات خرج مع نيب السرايا 

امقاين زجهاد الظلمة وقد ترجم له احللي اإلمامي يف اخلالصة واألردبيلي يف جامع الرواة وامل
 يف تنقيح املقال فراجع.

 القصاص يف جناية املماليك
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:



نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا 
 علي بن حممد النخعي قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم

 بن الءبرقان عن نيب خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.
عن علي عليه السالم قال: )جترى جراحات العبد على حنو من جراحات األحرار، يف عينه 

 نصف مثنه، ويف يده نصف مثنه، ويف ننفه مجيع مثنه، ويف موضحته نصف عشر مثنه(.

 [اآلية02يَ ْقُتَل ُمْؤِمن(ا ِإالَّ َخطَأ( ...{]النساء:سبب نءول قوله تعاىل:}َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َنْن 
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: ننبأنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
بن منصور املرادي قال: حدثنا جعفر بن عبد اهلل عن كثري بن عياش عن نيب ازجارود زياد 

 املنذر.
 عن نيب جعفر الباقر عليه السالم قال: نءلت هذه اآلية يف عياش بن نيب ربيعة املخءومي.

وهبذا قال ابن العباس: وذلك نن عياشا نسلم  –يعين علي بن بالل  –قال نبو احلسن: 
مبكة وهاجر إىل املدينة، فجءعت نمه جءعا( شديدا( حني بلغها إسالمه وخروجه من مكة 

ينة.فقالت البنيها نيب جهل واحلارث ابين هشام: ومها نخوا عياش ألمه: واهلل ال إىل املد
يظلين سقف بيت، وال نذوق هعاما( وال شرابا حىت تأتوين به، فخرجا يف هلبه، وخرج 

معهما احلارث بن زيد بن نيب ننيسة حىت نتوا املدينة، فأتوا عياشا وهو يف ازجبل، فقاال له: 
ا سقف بيت بعدك، وقد حلفت نن ال تأكل هعاما( وال شرابا( حىت انءل إن نمك  م يؤه

ترجع إليها، ولك علينا نن ال نكرهك على شيء وال حنول بينك وبني دينك، فلما ذكروا 
له نمه، جءع واغرت بقوهلما، فأخرجوه من املدينة، مث نوثقوه فجلده كل منهم مائة جلدة، مث 

ه: واهلل ال نحلك من وثاقك حىت تكفر بالذي آمنت قدموا به على نمه، فلما نتاها قالت ل
به، مث تركوه مطروحا موثقا يف الشم  ما شاء اهلل، مث نعطاهم الذي نرادوا، فأتاه احلارث 
بن زيد فقال: يا عياش هذا الذي كنت عليه فواهلل لئن كان هدى لقد تركت اهلدى، وإن  

 كان ضاللة لقد كنت عليها، فغضب عياش من



قال: واهلل ال نلقاك خاليا( إال قتلتك، مث إن عياشا نسلم بعد ذلك وهاجر إىل  مقالته، مث
رسول اهلل ( باملدينة، مث نن احلارث بن زيد نسلم بعد ذلك وهاجر إىل رسول اهلل ( باملدينة، 
وعياش  م يكن يومئذ حاضرا(، و م يشعر بإسالمه، فينما عياش يسري بظهر قبا إذ لقي 

ا رآه محل عليه فقتله، فقال له الناس: وحيك ني شيء صنعت إنه قد احلارث بن زيد، فلم
نسلم، فرجع عياش إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال: يا رسول اهلل كان من 
نمري ونمر احلارث ما قد علمت، ونين  م نشعر بإسالمه حىت قتلته، فنءل جربيل عليه 

 [.02َنْن يَ ْقُتَل ُمْؤِمن(ا ِإالَّ َخطَأ( {]النساء: السالم باآلية: }َوَما َكاَن ِلُمْؤِمنٍ 

 يف نن العجما جبار واملعدن جبار
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا نبو بكر املقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثنا اخلضر بن حممد 
 شعيب.احلراين قال: حدثنا عباد بن عباد قال: حدثنا جمالد عن ال

عن جابر بن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))السامية عقلها 
 جبار، واملعدن جبارا(((.

ونخربنا نبو بكر املقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يون  قال: ننبأنا ابن وهب 
 قال: نخربين مالك عن ابن شهاب عن ابن املسيب ونيب سلمة.

قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))العجما جبار، واملعدن عن نيب هريرة 
 جبار((.

 يف نن من حفر حفريا( يف غري نرضه فهو ضامن
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: ننبأنا حممد بن بالل قال: حدثنا حممد بن 
 عن قي  عن جابر عن القسم بن عبد الرمحن. بكر بن عبد الرمحن

 عن علي عليه السالم: )من حفر حفريا( يف غري نرضه فهو ضامن(.

 يف الفارسني إذا تصادما
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:



نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: ننبأنا عبد العءيء قال: حدثنا علي بن حممد النخعي 
احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الءبرقان عن نيب قال: حدثنا 

 خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.
عن علي عليهم السالم: إن فارسني اصططما فقضى علي عليه السالم على احلي بدية 

 امليت.

 يف نن على نهل املاشية حفظها بالليل وعلى نهل الءرع حفظه بالنهار
 احلسن علي بن بالل رمحه اهلل . قال نبو

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: ننبأنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
 منصور قال: حدثنا حيىي بن حسان عن وكيع قال: حدثنا زمعة بن صاحل.

عن سعيد بن املسيب وحءام بن سعيد بن حميصة: نن ناقة للرباء عازب دخلت حائطا( 
أفسدت فيه، فأتى النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم فقضى نن على نهل املاشية حفظها ف

 بالليل، وعلى نهل الءرع حفظه بالنهار.

 يف التنبيه من الراكب للمار إذا هو خيشى عليه
 يف الطريق من دابة نو حنوها

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
ه اهلل قال: ننبأنا حممد بن علي بن شروسان قال: نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمح

حدثنا نبو حامت الرازي قال: حدثنا نعيم بن محاد قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن 
 عامر عن قتادة عن خالس.

 عن علي عليه السالم قال: )إذا قال الطريق، الطريق، فاستمع(.

 يف دية املعاهد
 هلل:قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه ا

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد قال: حدثنا إسحاق عن 
 عبد الرزاق عن معاوية بن نيب جنيح عن جماهد.
 عن ابن مسعود قال: دية املعاهد مثل دية املسلم.



 باب الديات
 دية النف  من اإلبل

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
نبو العباس رمحه اهلل قال: ننبأنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا علي بن نخربنا السيد 

حممد قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الءبرقان عن نيب خالد عن زيد 
 بن علي عن نبيه عن جده.

عن علي عليهم السالم ننه قال: )يف النف  الدية نرباعا(، ربع جذاع، وربع حقاق، وربع 
 ت لبون، وربع بنات خماض(.بنا

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: ننبأنا نمحد بن سعيد قال: حدثنا حممد بن حيىي 
الذهلي قال: حدثنا حممد بن بكار بن الءيات قال: حدثين نبو معشر قال: حدثنا صاحل 

 بن نيب األخضر عن الءهري.
ن حقه، ومخسة وعشرون جذعة، عن السايب بن يءيد قال: كانت األسنان مخسة وعشرو 

 ومخسة وعشرون بنات لبون، ومخسة وعشرون بنات خماض.
ونخربنا نبو العباس رمحه اهلل قال: ننبأنا نبو نمحد قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد 
الرزاق قال: ننبأنا ابن جريج قال: ننبأين عبد العءيء بن عمر نن يف كتاب لعمر بن عبد 

 صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))دية املسلم مائة من اإلبل العءيء: نن رسول اهلل
نرباعا،مخسة وعشرون حقه، ومخسة وعشرون جذعه، ومخسة وعشرون بنت خماض، ومخسة 

 وعشرون بنت لبون((.

 دية األعضاء واألسنان
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

أنا نبو نمحد الفرايضي قال: حدثنا نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: ننب
 إسحاق الصنعاين عن عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن نيب إسحاق وعاصم بن ضمرة.
عن علي عليه السالم قال: )يف العني النصف من الدية، ويف اليد نصف الدية، ويف الرجل 

 نصف الدية(.
ويف  –ني نصف الدية  –وهبذا اإلسناد عن علي عليه السالم: يف األذن النصف من الدية 



 الذكر الدية.
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: ننبأنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن 
 منصور قال: حدثنا حممد بن راشد عن إمساعيل بن ابان عن غياث عن جعفر عن نبيه.

 فيها الدية(.عن علي عليهم السالم ننه قال: )يف رجل ضرب رجال( حىت سل  بوله، 
نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: ننبأنا عبد العءيء بن إسحاق الكويف قال: حدثنا 

علي بن حممد النخعي قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم 
 بن الءبرقان التيمي عن نيب خالد عن زيد بن علي عن نبيه عن جده.

م: يف األسنان يف كل سن مخ  من اإلبل، ويف إحدى األنثيني نصف عن علي عليه السال
 الدية.

 ما يلءم يف الدامية والباضعة واملتالمحة واملوضحة والسمحاق
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو نمحد الفرايضي قال: حدثنا إسحاق عن 
 عن معمر عن قتادة قال: معمر ال نعلمه إال ذكره.عبد الرزاق 

عن علي عليه السالم: )يف الدامية بعري، ويف الباضعة بعري، ويف املتالمحة ثالثة، ويف 
 السمحاق نربع، ويف املوضحة مخ (.

نخربنا السيد نبو العباس قال: ننبأنا نبو نمحد الفرايضي قال: حدثنا إسحاق الصنعاين عن 
 جابر عن عبد اهلل بن جني.عبد الرزاق عن 

 عن علي عليه السالم: ننه قضى يف السمحاق بأربع من اإلبل.

 ما يلءم يف لسان األخرس ورجل األعرج وذكر اخلصي والعنني
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: ننبأنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا 
لي بن حممد النخعي قال: حدثنا احملاريب قال: حدثنا نصر بن مءاحم قال: حدثنا إبراهيم ع

 الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.



عن علي عليه السالم ننه قال: )يف لسان األخرس، ورجل األعرج، وذكر اخلصي والعنني 
 حكومة(.

 سودتيف السن إذا انكسرت نو ا
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: نخربنا نبو زيد العلوي قال: حدثنا حممد بن منصور 
قال: حدثنا عثمان بن نيب شيبة قال: حدثنا عباد عن احلجاج عن احلصني عن الشعيب عن 

 احلارث.
إذا انكسرت فيعطيه عقلها . فإن اسودت عن علي عليه السالم: ننه كان ينظر إىل السن 

 نعطاه كل العقل.

 ما يوجب الغرة
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: ننبأنا نمحد بن سعيد قال: حدثنا املنهال بن 
 خليفة عن سلمة بن متام عن نيب املليح اهلذيل.

رجل له ضرتان، فضربت إحدامها بطن صاحبتها بعمود خباء نو  عن نبيه قال: كان فينا
عمود فسطاط، فألقت جنينا ميتا، فانطلق بالضاربة ومعها نخ هلا إىل رسول اهلل ( فقصوا 
عليه القصة، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))دعيين من نراجيء األعراب، فيه 

ة درهم نو عشرون ومائة شاة((، فقال: يا رسول غرة، عبَّد نو نمة، نو فرس، نو مخسمائ
اهلل إن هلا بنني سادة احلي وهم نحق من يعقلون عن نمهم، قال: ))ننت نحق بالعقل عن 
نبو -نختك من ولدها((، فقال: لي  يل شيء نعقل عنه، فقال: ))يا محل بن مالك وهو 

ت هذيل عشرين اقبض من حتت يدك من صدقا –ازجنني املقتول وهو على صدقات هذيل
 ومائة شاة((، ففعل.

نخربنا السيد نبو العباس رمحه اهلل قال: ننبأنا نبو نمحد قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق 
 عن ابن عيينة قال: نخربين عمرو بن دينار عن هاوس.

عن ابن عباس قال: قام عمر على املنرب، قال: اذكر اهلل امرءا( مسع رسول اهلل ( كيف قضى 



 –يعين ضرتني  –ني، فقام محل بن مالك النابغة اهلذيل فقال: كنت بني جاريتني يف ازجن
فجرحت نو ضربت إحدامها اآلخرى فقتلتها وقتلت ما يف بطنها، فقضى رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله وسلم يف ازجنني بغرة، عبد نو نمة، فقال عمر: اهلل نكرب لو  م نمسعه هذا 

 قضيت بغريه.

 هاالقسامة وصفت
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

ونخربنا نبو بكر املقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا حممد بن خءمية قال: حدثنا 
 يوسف بن عدي قال: حدثنا عثمان بن مطر عن نيب جرير عن الشعيب.

، عن احلارث الوادعي قال: نصابوا قتيال بني قريتني، فكتبوا يف ذلك إىل عمر بن اخلطاب
وكتب عمر نن قيسوا بني القريتني، فأيهما كان إليه ندىن فخذوا مخسني قسامة حيلفون باهلل 

 مث غرموهم الدية.
ونخربنا نبو بكر املقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يون  قال: حدثنا نيوب بن 

 سويد عن األوزاعي عن ابن شهاب عن نيب سلمة وسليمان بن يسار.
سول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم نن القسامة كانت يف ازجاهلية، عن نناس من نصحاب ر 

فأقرها النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم على ما كانت عليه وقضى هبا رسول اهلل صلى اهلل 
 عليه وآله وسلم بني نناس يف قتيل ادعوه على اليهود.

ر الرقى قال: حدثنا ونخربنا نبو بكر املقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا نبو بش
 نبو معاوية الضرير عن ابن نيب ذوئيب.

 عن الءهري: نن رسول اهلل ( قضى بالقسامة على املدعى عليهم.
نخربنا نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: ننبأنا نمحد بن سعيد الثقفي قال: نمحد بن سعيد 

 ثين نبو ليلى.الدارمي قال: حدثنا بشر بن عمر قال: مسعت مالك بن نن  قال: حد

عن سهل بن نيب حثمة ننه نخربه عند رجال من كرباء قومه: نن عبد اهلل بن سهل، وحميصة 
بن مسعود خرجا إىل خيرب من شدة وضيق نصاهبما فتفرقا يف حواجيهما، فأتى حميصة فذكر 
، له نن عبد اهلل قد قتل وهرح يف فقري نو عني، فأتى يهود خيرب، فقال: ننتم واهلل قتلتموه



قالوا: واهلل ما قتلناه، فأقبل حميصة بن مسعود حىت قدم نخوه عبد الرمحن بن سهل فذكر 
هلم ذلك، فقام حميصة وحوحيصة نخوه، وعبد الرمحن بن سهل نخو عبد اهلل بن سهل 
القتيل إىل رسول اهلل صلى اللع عليه وآله وسلم، فذهب حميصة ليتكلم وهو الذي كان 

هب يتكلم عبد الرمحن، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله خبيرب وقد قيل نن الذي ذ
وسلم : ))الكرب، الكرب(( فتكلم حويصة، مث تكلم حميصة، فذكرا شأن عبد اهلل بن سهل، 
فكتب إىل اليهود، نما نن تّدوا صاحبكم ونما تؤذنوا حبرب من اهلل، فكتبوا إليه: إنا واهلل ما 

عليه وآله وسلم حلويصة وحميصة وعبد الرمحن: ))نحتلفون قتلنا، مث قال رسول اهلل صلى اهلل 
وتستحقون دم صاحبكم؟(( قالوا: يا رسول اهلل  م نشهد و م حنضر، قال: ))فيربيكم اليهود 
خبمسني ميينا((، قالوا: يا رسول اهلل كيف تقبل نميان قوم كفار؟ فوداه رسول اهلل صلى اهلل 

 ائة ناقة حىت دخلت عليهم يف الدار.عليه وآله وسلم من عنده، فبعث إليهم مب

 كتاب الوصايا
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن علي بن احلسني الصواف 
وإسحاق بن إبراهيم احلديدي قاال: حدثنا عمار بن رجا قال: إسحاق وحدثنا حممد بن 

 قال: حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن مطر بن ميمون الوراق.إدري  احلنظلي 
عن نن  بن مالك قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))إن نخي ووزيري 
وخليفيت يف نهلي، وخري من نترك بعدي، ويقضي ديين، وينجء موعدي علي بن نيب 

 هالب((.

 فيما جيوز من الوصية وما ال جيوز
 ي بن بالل رمحه اهلل:قال نبو احلسن عل

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: ننبأنا عبد العءيء بن إسحاق قال: حدثنا 
علي بن حممد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم احملاريب قال: حدثنا( إبراهيم بن 

 الءبرقان قال: حدثين نبو خالد قال: حدثين زيد بن علي عن نبيه عن جده.
لي عليهم السالم قال: )ال وصية وال مرياث حىت تقضى الديون، ولئن من نوصى عن ع



باخلم  نحب إيل من نن يوصي بالربع، ولئن يوصى بالربع نحب إيل من نن يوصى 
بالثلث، ومن نوصى بالثلث فلم يرتك مقالة(، ويف غري هذه الرواية كان نمري املؤمنني عليه 

ال: )إن اهلل اختار اخلم  لنفسه(، لقوله تعاىل: السالم كان حيب الوصية باخلم ، وق
 [.43}فََأنَّ لِلَِّه مُخَُسُه {]األنفال:

نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا حممد بن علي الصواف قال: نخربنا 
 عمار بن رجا قال: حدثنا نبو نعيم قال: حدثنا زهري عن نيب إسحاق عن احلارث.

لسالم عن النيّب صلى اهلل عليه وآله وسلم : ننه قضى بالدين قبل الوصية، عن علي عليه ا
 [.33وننتم تقرؤهنا }ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي هِبَا َنْو َدْيٍن {]النساء:

نخربنا نبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يون  بن عبد األعلى قال: حدثنا 
 سعد بن نيب وقاص.سفيان بن عيينة عن الءهري عن عامر بن 

عن نبيه قال: مرضت عام الفتح مرضا( نشفيت منه على املوت، فأتاين رسول اهلل ( يعودين، 
فقلت: يا رسول اهلل إن يل ماال( كثريا(، ولي  يرثين إال ابنيت، نفأتصدق مبايل كله؟ قال: 

ث، قال: ))ال(( قال: نفأتصدق بثلثي مايل، قال: ال، قال: فالشطر قال: ال، قال: فالثل
 ))نعم والثلث كثري((.

ونخربنا نبو بكر، قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا نبو بكر 
بن نيب شيبة قال: حدثنا احلسني بن علي قال: حدثنا عبد امللك بن عمري عن مصعب بن 

 سعد.
ي مبايل كله، قال: عن نبيه قال: عادين رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فقلت له: نوص

 ))ال((، قلت: فالثلث، قال: ))نعم والثلث كثري((.
ونخربنا نبو بكر املقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا حممد بن خءمية قال: حدثنا 

 حجاج قال: حدثنا محاد.
 عن هشام بن عروة قال: كان ابن عباس يقول: استقصروا عن قول رسول اهلل ( إنه كثري.

 من اإلرث العلل املانعة
 هل يرث القاتل؟



 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
نخربنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: نخربنا نمحد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا 
نمحد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا عبد الرمحن بن املبارك قال: حدثنا عبد الوارث عن 

 يب عن نبيه.إسحاق بن عبد اهلل عن عمرو بن شع
عن جده قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))يرث الرجل من عقل امرنته، 
ما م يقتل نحدمها صاحبه خطأ، فإن قتله خطأ ورث من ماله و م يرث من عقله، فإن قتل 

 ……عمدا(  م يرث من ماله وال من عقله((.

 كتاب السري
 ل من آمنيف نن نمري املؤمنني علي عليه السالم نو 
 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:

حدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا إمساعيل بن حممد بن صاحل البلخي 
قال: حدثنا نمحد بن عبد ازجبار العطاردي قال: حدثنا يون  بن بكري عن علي بن 

 فاهمة.
قول: )ننا عبد اهلل ونخو رسول اهلل عن األصبغ بن نباتة قالت: مسعت عليا عليه السالم ي

وصديقه األول، ال يقوهلا بعدي إال كذاب مفرت، ولقد صليت ست سنني ودخلت 
 السابعة، وما قد دخل نبو بكر يف اإلسالم(.

نخربنا نبو احلسن علي بن حممد العطاردي الفقيه قال: حدثنا املهاجر بن علي قال: حدثنا 
مد بن حيىي بن ظري  قال: حدثنا نصر بن مءاحم نمحد بن علي القطان قال: حدثنا حم

 عن عبد الغفار بن القسم عن سلمة بن كهيل.
عن حبة العرين قال: مسعت عليا( يقول: ننا كنت ننا ورسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
نرعى غنما( ببطن خنلة، فأتانا نبو هالب وحنن نصلي، فقال: يا ابن نخي ما تصنعان؟ قال: 

سول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم إىل اإلسالم ثالثا، فقال: ))ني عم((، فقال: فدعاه ر 
لي  مما تقوالن به بأس ولكن ال تعلوين نسيت، قال: فرنيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم ضحك، قال علي عليه السالم: لقد صليت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 

 بع سنني.قبل نن يصلي معه بشر س



 يف نن نمري املؤمنني علي عليه السالم سيد املسلمني وإمام املتقني
 وقائد الغر احملجلني

 قال نبو احلسن علي بن بالل رمحه اهلل:
حدثنا السيد نبو العباس احلسين رمحه اهلل قال: حدثنا حممد بن جعفر وابن الربيع قاال: 

ر بن مءاحم قال: حدثنا نيب عن حدثنا علي بن هر مءدار قال: حدثنا احلسني بن نص
 جعفر بن زياد عن هالل بن مقالص.

 عن عبد اهلل بن نسعد بن زرارة األنصاري.
عن نبيه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : ))قال يل ريب ليلة نسرى يب إىل 

يف علي السماء انتهى يب إىل قصر من لؤلؤة فراشه من ذهب يتألأل، فأوحى إيل نو فأمرين 
 عليه السالم ثالث خصال: بأنه سيد املسلمني، وإمام املتقني، وقائد الغر احملجلني((.

وهذا حني فرغ شوط القلم مما وجد يف )تتمة االعتصام( من شرح األحكام للعالمة علي 
بن بالل رمحه اهلل نضفناه إىل ما سبق نقله من اجمللد األول من شرح األحكام، واحلمد هلل 

ني ونسأل اهلل نن يظفرنا ببقية نجءاء شرح األحكام كاملة فلم نعثر منه إال على رب العامل
 اجمللد األول فقط، وإال ما تتبعناه من تتمة االعتصام مما نقله عن شرح األحكام،

شهر مجادى 21وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله الطاهرين،بتارخيه ليلة الثالثاء املوافق 
 وس هجرة ضحيان حرسها اهلل بالصاحلني آمني.وذلك مبحر  ه3435اآلخرة 
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